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Alguns  estudos  biográficos  mostraram  que  um 
indivíduo  medíocre,  destituído  de  interesse  por  si  
mesmo  –  e  justamente  por  isso  representativo  – 
pode ser pesquisado como se fosse um microcosmo 
de um estrato social inteiro num determinado período 
histórico (GINZBURG, 1987, p.27).

Resumo

A partir dos álbuns de recortes de Antônio Guerra, buscamos delinear as 

principais características do teatro amador do interior de Minas Gerais, no início do 

século XX. Para fazer a análise dos recortes, utilizamos os princípios topológico e 

nomológico descritos por Jacques Derrida e entendemos que o fato de Antônio 

Guerra  ter  fixado,  com  certa  intencionalidade,  recortes  em  álbuns  resistentes 

possibilitou-nos conhecer um pouco mais o teatro amador do interior de Minas, 

principalmente durante o período de 1905 a 1930. Sabendo que as histórias de 

Antônio Guerra foram exteriorizadas em um tempo posterior ao acontecimento dos 

fatos,  percebemos,  com as  teorias  sobre  memória  de  Ecléa  Bosi  e  de  Henri 

Bergson, que tais histórias não tocaram o presente de forma pura e original, mas 

transformadas. 

Os estudos desenvolvidos por Regina Horta Duarte com artistas circenses 

nortearam nossas investigações nos álbuns de Antônio Guerra,  permitindo-nos 

verificar que os amadores teatrais não levaram uma vida fluida e desorganizada 

como muitos artistas ambulantes, mas  também não se encaixaram no movimento 

de controle e disciplinarização da época, herdado do século XIX.  Os amadores 

teatrais fizeram seu próprio estilo de vida, pois o amor ao teatro inviabilizava uma 

vida vinculada a normas e paradigmas.

Palavras-chave
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Arquivo - Antônio Guerra - Teatro Amador  

Abstract

Examining Antonio Guerra’s scrapbooks, we try to examine in this work the 

main characteristics of the amateur theatre of country towns in the state of Minas 

Gerais in the beginning of the twentieth century. The guidelines we used to analyse 

the  clippings  in  his  scrapbooks  came  from  Jacques  Derrida’s  topological  and 

nomological principles. We understand that the fact that Antonio Guerra collected 

with dire intentionality these scraps within hard covers has made it  possible for us 

to know a little more about the theatre of country towns in Minas Gerais, mainly 

during the period comprised between 1905 and 1930. Knowing that the stories 

were  collected at  a time before the creating of  the scrapbooks,  we realise,  by 

studying the theoretical ideas of Eclea Bosi and Henri Bergson, that such stories 

did not touch the present time in their pure and original form, but transformed. 

The  studies  realised  by  Regina  Horta  with  roving  artists  helped  us  to 

interpret Antônio Guerra’s scrapbooks, allowing us to conclude that the theatrical 

amateurs did not lead a fluid and disorganised life like many of the roving artists; 

neither  do they fit  in  the disciplinary and controlling movement  of  the times,  a 

movement which came down from the 19th Century. The theatrical amateur actors 

made up their own style of life, for their love of the theatre made it impossible for 

them to lead a life tied to norms and paradigms. 

 

Key words 
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Alguns anos atrás, tive vontade de mudar de vida, sair do interior de Minas 

Gerais e ir morar no Rio de Janeiro, trabalhar com teatro. Sempre apreciei a arte 

de  representar,  mas  muitas  coisas  me  prendiam  a  São  João  del-Rei, 

principalmente o vínculo familiar,  que era e é ainda muito forte.  O trabalho no 

teatro  não  passou  de  um  sonho  de  menina  do  interior,  que  queria  ser  atriz. 

Resolvi, então, fazer o curso de Letras, aqui mesmo na minha cidade, perto da 

minha  família,  pois  a  vida  acadêmica  também  me  atraía.  O  dia-a-dia  com 

adolescentes, que vivem na era da informática e das imagens, exige do professor 

uma  performance  toda  especial.  Em  sala  de  aula,  refletimos,  discutimos, 

argumentamos,  aprendo  e  ensino  a  uma  “platéia”  exigente.  De  uma  forma 

dinâmica, utilizando Power Point,  retroprojetor,  filmes, busco atrair  a atenção e 

motivar os alunos. A todo o momento, no centro da sala de aula, em cima de um 

tablado, com microfone, utilizo o meu corpo, gestos e voz, além de todo o aparato 

tecnológico,  para  me  comunicar,  auxiliando  os  estudantes  a  compreender  um 

pouco mais o mundo que os rodeia. De uma certa forma, no centro da sala, com 

pessoas a me olhar, me sinto como uma atriz, que fala diante do público e que, 

através  das  lágrimas  ou  do  riso,  também  leva  a  platéia  à  reflexão.  Algumas 

semelhanças perpassam a vida de um ator e a de um professor. Creio que o meu 

sonho, ainda que de maneira indireta, se realiza quando estou na sala de aula. De 

certo modo, o teatro está presente em minha vida, no meu cotidiano, em minha 

profissão.

Mas a minha relação com o teatro não termina aqui, a vida ainda havia me 

reservado  algo  mais.  No  ano  de  2004,  fui  selecionada  para  o  programa  de 

Mestrado em Letras da Universidade Federal de São João del-Rei. Inicialmente, 

meu projeto era sobre um jornal são-joanense, O Domingo, que circulou na cidade 

durante o período de um ano, de 1885 a 1886, veiculando, entre outros assuntos, 

poesias e crítica literária. Havia um interesse muito grande da minha parte em 

trabalhar com a investigação de acervos e impressos são-joanenses. 

Começaram as aulas do mestrado e fui apresentada ao meu orientador, o 

professor  em  teatro  Alberto  Tibaji.  Através  dele,  conheci  Antônio  Guerra,  um 
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amador teatral são-joanense. Segundo o prof. Tibaji, a partir de 1905, o amador 

começou a guardar uma grande variedade de recortes sobre o teatro em São João 

del-Rei e em outras localidades, e, mais tarde, por volta de 1960, organizou e 

colou tais recortes em álbuns grandes, de capa resistente. 

Uma  nova  possibilidade  de  pesquisa,  que  me  interessava  muito,  pois 

combinava  passado,  teatro  e  São  João  del-Rei,  surgiu.  Então,  os  álbuns  de 

recortes  variados  sobre  o  teatro,  que  a  vida,  ou  melhor,  que  Antônio  Guerra 

guardou, como um presente para mim, passaram a ser o meu novo objeto de 

pesquisa. Depois de tantos anos, o teatro novamente cruzou a minha vida. Graças 

a Guerra, tive a felicidade de conhecer um pouco dos costumes, da história e da 

vida teatral de São João del-Rei e de outros lugares. 

Antônio Manoel de Souza Guerra nasceu na cidade de São João del-Rei e 

dedicou  praticamente  toda  a  sua  vida  ao  teatro.  Foi  ator,  ensaiador1,  ponto2, 

confeccionou 13 álbuns de  recortes  sobre  o teatro,  escreveu o  livro Pequena 

História de teatro, circo, música e variedades em São João del-Rei 1717 a 1967 e 

a peça  Terra das maravilhas. Acreditamos que Antônio Guerra tenha escrito tal 

peça juntamente com seu amigo de palco Alberto Nogueira, pois encontramos na 

peça as iniciais Alniq, o que parece significar Alberto e Nequinha - forma como 

Guerra era tratado no meio artístico. Além disso, de acordo com o livro escrito por 

Antônio Guerra, essa peça foi apresentada pela primeira vez em 22 de dezembro 

de 1939, em arreglo de Antônio Guerra e Alberto Nogueira. 

O primeiro grupo teatral amador do qual Guerra foi um dos fundadores e 

tomou parte foi o Grupo Dramático 15 de Novembro, criado em 19053. Em 1915, o 

nome do Grupo foi mudado para Clube Dramático Artur Azevedo e em 1928 o 

Clube passou a se chamar Clube Teatral  Artur  Azevedo. Antônio Guerra foi  o 

primeiro presidente do Clube, cumpriu mandato de 1906 a 1913, de 1923 a 1927, 

1 Segundo Gustavo A. Doria, Moderno Teatro Brasileiro, a feitura do espetáculo ficava a cargo de  
um ensaiador que, de um modo geral, cuidava apenas da marcação da peça (1975,p.6). 
2 De acordo com Décio de Almeida Prado, O Teatro Brasileiro Moderno, suprimindo as falhas de  
memória dos intérpretes, indicando o momento exato das luzes se acenderem ou do pano baixar  
novamente. Contrafazendo ruídos que supunham vir do palco, o ponto era muito importante para o 
sucesso do espetáculo (1996,p.18).
3 Alguns cartazes de apresentações teatrais e recortes de jornais informam que a fundação do 
Clube foi em 1905, mas há recortes e cartazes que comemoram tal data em 1906.
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em 1938, e de 1948 a 1967. Guerra e outros amadores teatrais queriam possuir o 

seu próprio espaço para ensaiar e apresentar as peças e foi em 1951, juntamente 

com a população são-joanense, que conseguiram  realizar esse grande sonho, a 

construção da sede do Clube, o  Teatro Artur Azevedo. 

De  acordo  com  o  livro  Pequena  História  de  teatro,  circo,  música  e 

variedades  em  São  João  del-Rei  1717  a  1967, Antônio  Guerra  fundou  e  foi 

ensaiador  de  outros Clubes Teatrais.  Clube Dramático  Familiar  de  Barbacena, 

Clube  Dramático  Familiar  de  Divinópolis,  Clube  Dramático  Familiar  de  Lavras, 

Associação Dramática “Belmiro Braga" de Juiz de Fora e Centro Teatral Brasileiro 

de  Belo  Horizonte.  Além  disso,  foi  representante  da  Sociedade  Brasileira  de 

Autores Teatrais, Sócio da Casa dos Artistas, delegado do Sindicato dos Atores e 

Cenotécnicos de São Paulo, representante da União Brasileira de Compositores e 

foi procurador da Sociedade Mantenedora do Teatro Nacional do Rio de Janeiro.

Além  da  ativa  participação  teatral,  Guerra  arquivou  o  seu  tempo, 

demonstrando,  aos  nossos  olhos,  uma  preocupação  com a  memória.  Antônio 

Guerra arquivou sua história de vida teatral e de muitas pessoas que, como ele, 

viveram para o teatro, possibilitando aos que ainda estavam por vir, conhecer as 

atividades teatrais da sua época. Mas não só o presente de Antônio Guerra e o 

futuro  foram importantes  para  o  amador.  Em algumas passagens  dos  álbuns, 

verificamos a importância do passado para ele.

Encontramos  no  primeiro  álbum  um  recorte  que  nos  chamou  atenção. 

Depois da capa, está colado o cartaz da peça O Rocambole e, acima do cartaz, foi 

escrito  a  mão,  provavelmente  pelo  amador,  o mais  antigo programa de teatro 

encontrado  na  cidade  –  raridade,  a  data  foi  escrita  a  lápis  no  cartaz  1886 

(GUERRA, s.d., v.1, p.1)4. Com tais dizeres, o amador deixa claro para os leitores 

dos álbuns que ele procurou e encontrou algo que ninguém, ou quase ninguém, 

possuía naquela época, sugerindo ao leitor que as páginas a seguir também eram 

compostas por um material raro, difícil de se encontrar. A palavra raridade  confere 

4 As referências em nome de Guerra (s.d.) significam que as citações foram extraídas dos álbuns 
do amador. Os textos das citações não foram escritos por Antônio Guerra, eles estão colados nos 
álbuns dele.
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importância ao acervo do amador e, evidentemente, demonstra que o passado era 

algo valoroso e digno de nota para ele.

Há duas outras passagens que evidenciam a relação de Antônio Guerra 

com o passado. A primeira está relacionada a doações feitas pelo amador aos 

museus locais.  De acordo com o fragmento  citado abaixo,  o  amador doou ao 

Museu  Histórico  de  São  João  del-Rei  dois  bordados  que  recebeu  de  João 

Cândido. E doou também ao Museu Tomé Portes um desenho de São João del-

Rei, feito por Ernesto Hasenclever (1849). O recorte, sem o nome do jornal e sem 

data,  coluna  Doações  ao  Museu  Histórico,  escrita  por  Fábio  N.  Guimarães, 

confirma tal fato.

Outra vez, o sr. Antônio Guerra, na semana transata, contribui com 
duas unidades desejadas por qualquer museu histórico. Trata-se 
de dois bordados feitos à mão, por vulto que ingressou nos anais 
da  história  nacional.  Seu  nome  é  João  Cândido,  o  “almirante 
negro”, sem dúvida um fanático que intentara contra o governo de 
Hermes da Fonseca,  em fins de 1910.  Em pano de algodão  e 
manufaturado por João Cândido quando de sua prisão na Ilha das 
Cobras, recebeu-o o sr. Antônio Guerra do próprio rebelde.
E, há dias, novamente o sr. Guerra veio oferecer ao Museu Tomé 
Portes uma reprodução de um dos mais antigos  desenhos que 
retratam São João del-Rei. Em seqüência cronológica, é o terceiro 
de que se tem notícia, e de autoria de Ernesto Hasenclever, em o 
ano  de  1849.  Os  dois  primeiros  são  de  autoria  de  Rugendas, 
sendo  que  um  deles  está  datado  de  9  de  junho  de  1824 
(GUERRA, s.d., v.9, p.144).

A segunda passagem se refere às cópias mais antigas das músicas da 

peça A Capital Federal. Através do recorte, A GASETA – S. PAULO 11 de Julho 

19665,  coluna  intitulada  MACKENZIE  E  A  CAPITAL  FEDERAL,  tomamos 

conhecimento de que o amador possuía os originais das músicas da peça de Artur 

Azevedo.

Os originais das músicas de “A Capital Federal” foram trazidos de 
São  João  del-Rei  por  José  Augusto  Marques,  assistente  de 
direção da peça, e pelo ator João Queiroz Filho. Achavam-se em 

5 O nome do jornal, da cidade e a data foram registrados a máquina.
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poder  do  sr.  Antônio  Guerra,  fundador  e  presidente  do  Clube 
Teatral “Artur Azevedo” (GUERRA, s.d., v. 9, p.149)6.

Os  recortes,  mencionados  acima  evidenciam  que  Antônio  Guerra  tinha 

consciência das obras raras e importantes que possuía. Guerra sabia que tais 

obras se referiam a uma parte da história nacional e local, e por isso deviam ser 

cuidadas e estar à disposição da população. Então, encaminhou os objetos aos 

museus locais. Quanto às partituras das músicas da peça de Azevedo, o amador 

permitiu que o assistente e o ator da peça levassem os originais, colaborando para 

com a apresentação da peça e compartilhando seu acervo com outros que, como 

ele,  amavam o teatro.  Mais uma vez Guerra demonstra o seu cuidado com o 

passado,  guardando  documentos  antigos,  e  sua  preocupação  com  o  futuro, 

compartilhando com outras pessoas os documentos que possuía. Antônio Guerra 

foi um homem além de seu tempo, preocupado com o passado, com o presente e 

com o futuro. 

Como Guerra,  nós  também nos  preocupamos  em registrar,  no  primeiro 

capítulo  desta  dissertação,  a  trajetória  dos  acervos  do  Clube  Teatral  Artur 

Azevedo e de Antônio Guerra até a Universidade Federal de São João del-Rei. As 

histórias sobre os referidos acervos eram basicamente orais. Então, contando com 

a colaboração do Professor Alberto,  que participou do processo de doação do 

acervo pessoal de Guerra, e entrevistando a professora Dolores Olívia Ferraz de 

Oliveira, que participou do encaminhamento dos livros do Artur Azevedo, ambos 

para a UFSJ, contamos um pouco da história desses acervos.  

Ainda no primeiro capítulo, falamos sobre o conteúdo do livro escrito por 

Antônio Guerra e sobre a materialidade dos álbuns do amador, pois discutimos, no 

final do mesmo capítulo, a partir da teoria de Jacques Derrida, em Mal de arquivo 

(2001),  a  importância  da  exteriorização,  da  materialidade,  ou  seja,  da  função 

topológica de um arquivo. Com Michel Foucault (1992), aproximamos a teoria de 

Friedrich Nietzsche à de Derrida, pois ambos não aceitam a linha teleológica da 

história tradicional.  No mesmo capítulo, utilizamos o suporte teórico de Ecléa Bosi 

(1988  e  2003),  que  nos  permitiu  entender  os  álbuns  de  Antônio  Guerra 

6 As partituras das músicas da peça A Capital Federal estão atualmente na sala Antônio Manoel de 
Souza Guerra, no campus Santo Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei.
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diferentemente do livro,  como objetos biográficos, já que foram modelados pelo 

amador durante anos, tomando um pouco do que ele foi. Os álbuns trazem as 

marcas da vida  do amador teatral,  portanto,  são objetos  biográficos.  Contudo, 

mais do que biográficos, esses álbuns falam de Guerra, foram confeccionados e 

narrados  por  ele,  retomando  o  “pacto  de  identidade”  de  Philippe  Lejeune. 

Passamos, então, a lê-los como objetos autobiográficos. Sabendo que o amador 

dedicou praticamente toda a sua vida ao teatro, ler a história de Guerra é ler um 

pouco da história do teatro amador no interior de Minas Gerais. 

É  importante  ressaltar  que  os  suportes  teóricos  utilizados  no  primeiro 

capítulo,  Ecléa  Bosi  (1988  e  2003),  Henri  Bergson  (1999)  e  Jacques  Derrida 

(2001), entendem que as histórias, quando narradas, são atualizadas ao tocarem 

o presente. Então, quando Guerra ordenou os recortes, num tempo posterior à 

época em que os fatos aconteceram, o amador deu um novo sentido às suas 

histórias. Tivemos acesso a fragmentos da história do teatro amador, no interior de 

Minas, atualizados por Guerra no momento da rememoração. Temos consciência 

de que a leitura que fizemos da história do teatro amador, que se encontra nos 

álbuns de Guerra, não resgatou tal história de forma pura, original, tal como os 

fatos aconteceram, mas transformada.

No segundo capítulo, utilizamos o livro de Regina Horta Duarte (1995) e o 

de Maria A. do Nascimento Arruda (1990), e verificamos que, por volta de 1840, 

existiu  um movimento  direcionado para o controle  da  população.  Com Arruda, 

percebemos que tal controle foi ainda mais intenso, quando relacionado ao povo 

mineiro, por causa do ouro que saiu de Minas com destino a Portugal. Apesar de 

estarmos investigando o início do século XX, percebemos, através dos recortes 

dos álbuns de Antônio Guerra, que esse movimento de controle e disciplinarização 

da população, iniciado no século anterior, se estendeu à época em que Guerra 

viveu, pois há recortes que confirmam uma preocupação com o comportamento 

comedido, com a divulgação da moral e dos bons costumes. 

Porém, em outros recortes dos álbuns e através da pesquisa realizada por 

Regina Horta Duarte,  com artistas ambulantes, percebemos que muitos grupos 

não  se  encaixavam  nesse  movimento  de  controle  e  disciplinarização.  Havia 
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grupos que percorriam o estado intensamente, não se preocupando em controlar 

seus impulsos e emoções. Segundo Duarte,  os artistas circenses eram os que 

mais rompiam com o comportamento civilizado. 

Os grupos de amadores teatrais investigados por nós, ao mesmo tempo 

que apresentavam peças moralizantes,  na  cidade onde moravam,  fazendo um 

teatro pautado na moral e nos bons costumes, em outros momentos viajavam por 

várias cidades, levavam uma vida agitada e apresentavam gêneros teatrais como 

operetas, burletas e revistas, que não eram bem vistos pela intelectualidade da 

época.  A  posição  do  teatro  amador  durante  o  referido  período,  é  no  mínimo 

curiosa,  pois  os  membros  dos  clubes  de  amadores  não  levavam  uma  vida 

desregrada, sem paradeiro, como os artistas pesquisados por Duarte, mas suas 

atividades  não  se  restringiam  à  terra  natal,   ao  contato  com  os  familiares  e 

conterrâneos. Os amadores não levavam vida sedentária e nem nômade. 

Ainda  no  segundo  capítulo,  utilizamos  um  outro  livro  de  Regina  Horta 

Duarte,  O circo em cartaz, a fim de encontrar vestígios da experiência teatral de 

Antônio  Guerra  na  forma toda  especial  com que  os  álbuns  do  amador  foram 

montados.

No terceiro e último capítulo, utilizamos o livro Moderno Teatro Brasileiro de 

Gustavo  A.  Dória  e  discutimos  algumas  questões  sobre  o  processo  de 

modernização do teatro nacional. Falamos sobre a preocupação com a estética 

das apresentações, com o rompimento da velha forma de fazer teatro e a busca 

por um teatro de melhor qualidade. O marco das primeiras mudanças, ou melhor, 

das primeiras tentativas de mudanças, se deu com o teatro amador, o Teatro de 

Brinquedo de Álvaro Moreyra, em 1927. Buscando um teatro de melhor qualidade, 

o teatro amador se fez em oposição ao teatro profissional. Portanto, a partir da 

referida data, encontramos muitas informações sobre o teatro amador. Mas antes 

do  processo de modernização,  quase nada sabemos,  principalmente  sobre  os 

grupos de amadores do interior, pois, quando Dória se refere ao teatro nacional no 

início  do  século  XX,  focaliza,  principalmente,  o  teatro  profissional  do  Rio  de 

Janeiro. Há alguns estudos de casos isolados no interior, mas o que diferencia 

nossa pesquisa de outras é o fato de o Clube Teatral Artur Azevedo, fundado e 
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dirigido por Guerra e outros amadores, ter tido uma longa duração, 1905 a 1985, e 

de Antônio Guerra ter percorrido várias cidades - não só como integrante do Clube 

Teatral Artur Azevedo, mas como membro de outros clubes de amadores - além 

de São João del-Rei.

Nosso objetivo, no terceiro capítulo, foi levantar as principais características 

do teatro amador do interior no início do século XX. Não tivemos a intenção de 

comparar  o  teatro  amador  com  o  profissional,  buscando  semelhanças  ou 

diferenças,  delimitando  fronteiras,  como  aconteceu  durante  o  processo  de 

modernização.  Buscamos  conhecer  um pouco  mais  as  apresentações  teatrais 

realizadas durante a época em que Antônio Guerra mais atuou nos palcos de São 

João del-Rei e de localidades vizinhas, de 1905 a 1930. Através dos recortes dos 

álbuns, soubemos que os amadores representavam a cidade natal, simbolizando a 

cultura e a civilização de seu povo; conhecemos a luta dos amadores para que as 

peças fossem encenadas; a importância do patrono do clube, aquele que servia 

de exemplo de luta e modelo a ser seguido, enfim, constatamos que pelo teatro 

valia a pena até mesmo aceitar aquilo que em outra situação havia sido criticado e 

menosprezado, como aconteceu com o cinema. Os amadores eram movidos por 

um ideal, uma força estranha que os levava a realizar coisas que, para muitos, 

eram consideradas impossíveis. Essa força estranha era o amor à arte cênica.

Então, a partir de agora, sobe o pano, porque Nequinha Guerra, Alberto 

Nogueira, Margarida Pimentel, Marcondes Neves, Conceição Pimentel, Francisco 

Veloso e muitos outros amantes do teatro entrarão em cena.
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1. Um arquivo da memória do amadorismo teatral
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1.1. O espaço físico dos acervos: Clube Artur Azevedo e Antônio Guerra

Inicialmente,  falaremos  a  respeito  dos  acervos  de  Antônio  Guerra  e  do 

Clube Teatral Artur Azevedo. Para tal, utilizaremos entrevistas feitas com os filhos 

de Antônio Guerra, com a professora Dolores Olívia Ferraz de Oliveira e algumas 

informações fornecidas pelo professor Alberto Ferreira da Rocha Júnior a fim de 

recompor a trajetória desses acervos até a Universidade Federal de São João del-

Rei. Realizamos entrevistas com os seis filhos de Antônio Guerra: Sônia, Lúcia, 

Danilo - filhos do primeiro casamento -, Duílio, Fernando e Antônio Guerra - filhos 

do segundo casamento7. É importante mencionar que o filho caçula de Guerra foi 

registrado com a parte do nome que o pai gostava e utilizava, Antônio Guerra. 

Segundo Antônio Guerra - filho -, o pai não gostava do nome grande que tinha, por 

isso, sempre,  assinava Antônio Guerra.  É porque meu pai se chamava Antônio  

Manoel de Souza Guerra e ele não gostava desse nome grande que ele tinha 

(GUERRA, 2005a). O filho é conhecido como Guerrinha, então, utilizaremos, nesta 

dissertação, o apelido, Guerrinha, para diferenciar pai e filho. 

Antônio  Manoel  de  Souza  Guerra  começou  a  trabalhar  no  teatro  muito 

cedo, por volta dos 13 anos. Ele não só atuava e ensaiava as apresentações 

teatrais, mas também recortava e guardava um vasto material sobre a vida teatral 

de São João del-Rei e de outras localidades. Antônio Guerra guardou cartões-

postais de teatros, fotos, ingressos de apresentações teatrais, cartazes de peças, 

recortes de jornais,  cartas,  bilhetes,  relatórios,  enfim,  o que se relacionava ao 

teatro ele recortava e guardava. 

Pautando-nos nas entrevistas feitas com os filhos do amador (2005 e 2006), 

tomamos conhecimento de que, por volta de 1960, Guerra resolveu escrever um 

livro. Nesse livro, descreve ele a vida artística do povo são-joanense desde 1717. 

7 As  entrevistas  foram realizadas  pela  aluna  de  iniciação  científica,  Girlene  Verly  Ferreira  de 
Carvalho Rezende, bolsista PIBIC/FAPEMIG. Girlene pesquisou a biografia do amador Antônio 
Guerra a partir da peça O Dote, de Artur Azevedo. Acompanhei as entrevistas feitas com Guerrinha 
(2005), Duílio (2005), Fernando Guerra (2005) e Sônia (2006).
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Há uma volta ao passado, às origens, à fundação da cidade, à época em que São 

João del-Rei ainda  era uma vila. 

Segundo os filhos, foi  nesse momento que Guerra começou a organizar 

todo o material que vinha guardando durante anos, desde 1910 - primeiro recorte 

datado do álbum número 1 -,8  para que seu próprio arquivo fosse uma das fontes 

de pesquisa para a escrita  do livro.  Antônio Guerra confeccionou os primeiros 

álbuns,  colando  o  que  havia  guardado  durante,  aproximadamente,  50  anos. 

Depois de 1960, o amador passou a colar os recortes nos álbuns diariamente.

Os álbuns organizados por  Guerra são uma das nossas principais fontes 

de pesquisa. Buscaremos recompor a memória do amadorismo teatral no início do 

século XX, 1905 a 1930, pois essa época, além de ter sido aquela em que o teatro 

são-joanense estava em efervescência, foi o período no qual Guerra mais atuou 

como ator e ensaiador de peças. 

A biblioteca pessoal de Antônio Guerra, incluindo os álbuns, e o acervo do 

Clube  Teatral  Artur  Azevedo  foram  entregues,  em  momentos  diferentes,  à 

Universidade Federal de São João del-Rei, a UFSJ, que guarda, hoje, em seus 

arquivos toda essa documentação. Com a ajuda do professor Alberto e com base 

no  relato  da  professora  Dolores  Olívia  Ferraz  de  Oliveira  (2005),  buscaremos 

refazer o caminho que esses acervos percorreram até chegar à sala atualmente 

chamada Antônio Manoel de Souza Guerra, situada no  campus Santo Antônio, 

sob os cuidados do GPAC –Grupo de Pesquisas em Artes Cênicas da UFSJ. 

Dolores é professora aposentada e filha de Inácio Ferraz, que, ao lado de 

Antônio Guerra, colaborou para que a sede do Clube Teatral Artur Azevedo fosse 

construída. Como amador atuou várias vezes no Teatro Municipal, mas no palco 

do Teatro Artur Azevedo foram poucas as vezes em que ele entrou em cena, pois 

faleceu em 1954. As cotas do Clube que lhe pertenciam passaram, mais tarde, 

para a filha, Dolores, que, na época da morte do pai, tinha apenas dois anos. A 

professora, apaixonada pelo teatro, relata que tentou de todas as formas evitar 

que a sede do Artur Azevedo fosse vendida, mas, infelizmente, não conseguiu. 

Segundo ela, até hoje, a parte que lhe coube na venda do Clube está depositada 

8 O primeiro recorte guardado por Antônio Guerra foi provavelmente do jornal A Opinião, de 05 de 
novembro de 1910; porém, há recortes anteriores a esse, como o da peça O Rocambole, de 1886.
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em juízo, pois ela não se sente no direito de receber um dinheiro que não lhe 

pertence. Já que o Clube Teatral Artur Azevedo foi construído pela população são-

joanense, no seu entender, o prédio do Clube pertencia ao povo de São João del-

Rei e não aos seus sócios.  O pessoal  dava um tijolo,  um saco de cimento, a  

prefeitura doou o terreno que é ali  na praça,  doou aquele terreno.  E foi  tudo  

conseguido pelo povo de São João del-Rei  (OLIVEIRA, 2005). Ela disse saber 

que,  enquanto  um  dos  sócios  não  receber  o  dinheiro  da  venda  do  prédio, 

legalmente, a venda não terá sido efetivada. Por isso ela não quer e nem sabe 

onde está depositado esse dinheiro. 

Não só a partir do relato de Dolores, mas também através do livro escrito 

por Antônio Guerra -  Pequena história de teatro, circo, música e variedades em 

São  João  del-Rei  1717  a  1967 – e  de  alguns  recortes  dos  álbuns  tomamos 

conhecimento  de  que  o  teatro  do  Clube  Artur  Azevedo  foi  construído  com  a 

colaboração da prefeitura, de governantes e, principalmente, da população são-

joanense. O desejo dos amadores teatrais do Clube, de ter uma sede própria, foi 

realizado em 1951, através da participação efetiva da comunidade. Mesmo com a 

ajuda financeira dos membros da sociedade, o Clube Artur Azevedo acumulou 

muitas dívidas para terminar  as obras da sede.  Então,  a  fim de melhorar  sua 

situação financeira,  que não estava  bem,  adaptou,  inicialmente,  o  prédio  para 

sessões  cinematográficas.  Com a  renda  do  cinema,  os  amadores  pretendiam 

saldar dívidas e adequar as instalações do prédio para as apresentações teatrais. 

Três anos depois de inaugurada a sede do Clube, em 1954, a primeira peça foi 

levada em cena: Compra-se um amigo. Antes desta data, somente filmes e alguns 

concertos foram apresentados no prédio do Clube Artur Azevedo.

Pronta a obra, surgia um problema: as dívidas acumuladas eram 
enormes  e  ameaçavam  de  morte  a  sua  vida.  Antônio  Guerra, 
auxiliado por Inácio Ferraz, não desanimou: apelou para o cinema. 
E  enquanto  as  dívidas  não  eram  pagas,  foi  exibindo  filmes, 
comércio que dá lucro em qualquer lugar (GUERRA, s.d.,v.9,p.69).

 

No  palco  do  Artur  Azevedo  muitas  peças  foram  apresentadas;  porém, 

diante do fascínio que o cinema exercia na população, as apresentações teatrais 
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foram, paulatinamente, sendo deixadas de lado, pois o público já não tinha mais o 

mesmo interesse pelas atividades teatrais como outrora9. 

Antônio Guerra era a alma do teatro são-joanense. Após o seu falecimento, 

o teatro foi vendido e o Clube de amadores, desativado. Dolores relata que, logo 

depois da morte de Antônio Guerra, em julho de 1985, os seus filhos resolveram 

vender o prédio do Clube. Apesar de a grande maioria dos acionistas do Clube 

não concordar com a venda, Antônio Guerra era o acionista majoritário; com sua 

morte, os filhos passaram a deter a maioria das cotas e  venderam a sede do Artur 

Azevedo em um cartório de uma cidade vizinha. Segundo a professora, a escritura 

foi feita, a venda foi feita numa cidade aqui perto. Não me lembro se foi Coroas,  

na redondeza, para ninguém ficar sabendo. Então foi vendido, assim, na calada  

da noite (2005).  No momento em que Dolores tomou conhecimento  de que o 

teatro estava sendo desmanchado, dirigiu-se ao prédio, com o marido e os filhos, 

a fim de salvar o que havia sobrado. Ela diz que a única coisa que ainda restava 

era parte da biblioteca do Artur Azevedo, pois muitos livros, de interesse pessoal, 

tinham  desaparecido.  Cadeiras,  projetores,  telões,  enfim,  tudo  que  podia  ser 

vendido  fora  levado,  o  teatro  estava  praticamente  vazio,  apenas  um mendigo 

dormia, bêbado, na sala onde ficavam os livros.

A  professora,  com  o  marido  e  os  filhos,  colocou  todos  os  livros  que 

restaram do Artur Azevedo em grandes caixas cedidas pelo comércio local. Sem 

ter  onde guardar  o  acervo  do  Clube,  Dolores  solicitou que o 11º  Batalhão de 

Infantaria ficasse responsável pelos 4 mil livros. De acordo com a professora, o 

quartel,  na  figura  do  comandante  Bini,  prontamente  levou  os  livros  para  o 

Batalhão. O acervo do Clube Teatral Artur Azevedo ficou nas dependências do 

quartel  de  São  João  del-Rei  durante  aproximadamente  seis  anos.  Diante  da 

necessidade da desocupação do cômodo do quartel e com a vinda da professora 

Beti Rabetti10 para a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei, os livros 

passaram  a  ser  guardados  na  biblioteca  do  Campus Dom  Bosco,  da  antiga 
9 Não só o cinema colaborou para o declínio das apresentações teatrais. À medida que o progresso 
foi chegando às cidades, as pessoas, além do acúmulo de afazeres, tinham outras opções de 
lazer, como o rádio e a televisão.
10 Beti Rabetti (Maria de Lourdes Rabetti) é Doutora em Ciências Humanas - História - pela USP 
(1989)  e  atualmente  trabalha  como  professora  do  Depto.  de  Teoria  e  do  Programa  de  Pós-
Graduação em Teatro da UNIRIO.
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FUNREI, hoje UFSJ. Rabetti foi convidada pelo Diretor Executivo da Fundação, 

professor João Bosco de Castro Teixeira,  para implantar um grupo de pesquisa 

em teatro na FUNREI. Ao tomar conhecimento da história do acervo do Clube 

Teatral Artur Azevedo, entrou em contato com Dolores e as duas providenciaram 

que os livros do Clube ficassem sob os cuidados da biblioteca da FUNREI.

Confrontando os relatos de Dolores (2005) e Guerrinha (2005a) - o filho que 

mais  comentou  sobre  a  venda  do  prédio  do  Clube  Teatral  Artur  Azevedo  -, 

percebemos  que  as  recordações  dos  dois  se  aproximaram em vários  pontos. 

Porém, o que mais nos chamou atenção foram as diferenças sobre os mesmos 

acontecimentos, as nuanças, os contrapontos das lembranças dos dois. 

Com Bergson (1999), entendemos que o presente é que faz com que as 

histórias esquecidas venham à tona, mas elas se atualizam, se transformam, no 

momento em que são exteriorizadas. Portanto, as lembranças do filho caçula de 

Antônio Guerra - Guerrinha - e as lembranças da professora vieram à tona porque 

foram  estimuladas  pelas  entrevistas;  porém,  ao  tocarem  o  presente,  tais 

lembranças foram atualizadas. Apesar de Dolores e Guerrinha falarem sobre os 

mesmos acontecimentos, sabendo que não existe uma única história e nem uma 

única e mesma forma de lembrar, as lembranças dos dois, ao tocarem o presente, 

foram  atualizadas,  em  alguns  momentos  se  aproximaram  e  em  outros  se 

distanciaram.

Guerrinha,  diferentemente  da professora,  nos  relatou  que nem todos os 

filhos  de  Antônio  Guerra  concordaram  com  a  venda  do  prédio  do  Clube. 

Emocionado, disse que o Artur Azevedo era a vida de seu pai e que, se naquela 

época tivesse a idade que tem hoje, pois era muito novo - aproximadamente 20 

anos - e não tinha noção do que estavam fazendo, teria lutado para que o Artur 

Azevedo não fosse vendido. 
outra coisa que eu é... agradeço a Deus, é de ele não estar vivo 
para saber que o Artur Azevedo foi vendido. Entendeu? Isso é uma 
coisa que... dói muito.  Acho que dói para todo mundo, inclusive 
para mim. Dói muito. Isso é um preço caro... da forma como foi 
vendido.  Isso  é  muito  caro...  para  mim.  Não  é  nem  questão 
material, não. A questão é a vida do meu pai. Ali eu vejo meu pai, 
quando eu passo na Ponte da Cadeia, toda hora que eu olho para 

25



lá... eu ia com meu pai de mão dada, pequenininho... indo para o 
Artur Azevedo (GUERRA,2005a).

Segundo  Guerrinha,  ele  e  alguns  dos  irmãos  não  assinaram,  de  forma 

alguma,  o  documento  da  venda  do  clube  nem  receberam  nada  pela  venda. 

Guerrinha disse ter sido ele quem influenciara os outros irmãos a doarem o acervo 

de Antônio Guerra para a Universidade. Essas diferenças que encontramos nos 

relatos de Dolores e Guerrinha, esses momentos em que as lembranças deles se 

distanciaram, embelezam e enriquecem ainda mais os trabalhos de memória. 

Retomando o relato de Dolores, tomamos conhecimento de que o acervo 

do  Clube Teatral  Artur  Azevedo ficou em uma pequena sala  da Fundação de 

Ensino Superior de São João del-Rei, no Campus Dom Bosco, e, com a ajuda de 

Rabetti,  aos  poucos,  os  4  mil  livros  foram sendo  organizados,  na  medida  do 

possível, por tema ou assunto.  A sala em que inicialmente o acervo foi colocado 

era pequena e pouco ventilada, ou seja, inadequada para a acomodação de tantos 

livros. Muitos deles estavam se estragando por estarem amontoados uns sobre os 

outros,  e não havia espaço para organizá-los.  Beti  Rabetti,  tendo o projeto do 

grupo de pesquisa  aprovado,  fundou o  GPAC (Grupo de Pesquisas  em Artes 

Cênicas). Foi, então, que o professor Alberto (Tibaji) Ferreira da Rocha Júnior fez 

o concurso público para sua admissão na Fundação e assumiu, em setembro de 

1994, o lugar de Beti  Rabetti,  que precisou retornar ao Rio de Janeiro. Desde 

então,  o  professor  Tibaji   vem dando  continuidade  ao  trabalho  de  Rabetti  na 

organização  desse  acervo,  que  foi  transferido  da  biblioteca  do  Campus Dom 

Bosco para uma sala mais ampla na biblioteca do Campus Santo Antônio.

Atualmente, o acervo do Clube Teatral Artur Azevedo e o acervo pessoal de 

Antônio Guerra estão organizados na sala Antônio Manoel de Souza Guerra, na 

biblioteca Otto Lara Resende, no Campus  Santo Antônio, da UFSJ, pois, com o 

falecimento de Ilza Trindade Guerra, segunda esposa de Antônio Guerra, houve 

novo contato entre Duílio Guerra e o professor Alberto, resultando na doação, em 

março  de 2004,  da  biblioteca  pessoal  de  Antônio  Guerra,  incluindo  os  álbuns 

confeccionados  por  ele,  para  a   UFSJ.  É  nessa  sala  da  Universidade,  nesse 
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espaço físico, que se encontra a nossa principal  fonte de pesquisa:  os álbuns 

confeccionados pelo amador teatral são-joanense Antônio Guerra. 

1.2. Os arquivos de Antônio Guerra

De acordo com o relato dos filhos de Guerra, o amador montou seus álbuns 

e,  baseando-se  neles,  escreveu  seu  livro.  Para  escrever  esse  livro,  Guerra 

pesquisou a  história  artística  de  São João  del-Rei  em diferentes  documentos: 

arquivos da municipalidade, documentos da Venerável Ordem 3ª da Penitência de 

São  Francisco,  arquivos  particulares,  os  primeiros  jornais  da  nossa  imprensa, 

orçamentos,  arquivos  da  Biblioteca  Municipal  Baptista  Caetano  d’Almeida  etc. 

Diante de toda essa documentação, percebeu ele que a população são-joanense, 

talvez pelo fato de viver num vale apertado, entre montanhas e colinas, onde o 

contato com outras localidades era muito difícil, buscava quebrar a monotonia da 

vida social  na Vila  através de atividades artísticas  e religiosas.  As  missas,  as 

procissões, a música, o circo e  o teatro eram as atividades que mais agradavam 

ao são-joanense.  Esse espírito  artístico do povo local  foi  um dos motivos  que 

possibilitou  a  Antônio  Guerra  escrever  o  seu livro  Pequena história  de  teatro,  

circo, música e variedades em São João del-Rei 1717 a 1967, tendo como base 

um grande número de documentos e de jornais da época.

Antônio Guerra fixou a história da arte são-joanense em uma superfície, 

em um livro, para que ela não mais se perdesse. Comprovadamente, o primeiro 

registro musical da ainda Vila de São João del-Rei, em 1717, segundo Antônio 

Guerra, foi quando o maestro Antônio do Carmo liderou uma banda de música no 

Alto do Bonfim, por motivo da chegada do governador D. Pedro de Almeida, o 

Conde  de  Assumar.  O  espírito  artístico  do  são-joanense  começava  a  se 

manifestar  através  da  música.  Antônio  Guerra  reconstituiu,  passo a  passo,  as 

negociações  para  a  construção  da  Casa  da  Ópera  e  para  a  fundação  das 

primeiras orquestras. Em 1830, já se tinha notícia das primeiras apresentações de 

amadores teatrais são-joanenses.
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A necessidade de se ter um teatro era crescente para a população local 

daquela época. Em 1839, o segundo teatro de São João del-Rei foi construído, 

com a ajuda financeira da população11. Utilizando jornais e documentos da época, 

Antônio  Guerra  reconstruiu,  em  seu  livro,  as  negociações  financeiras  para  a 

construção também desse teatro e, mais tarde, a sua reforma, como também as 

leis e decretos que regulamentavam o uso do mesmo. Não só a parte financeira, 

prática, burocrática foi descrita em seu livro, como também a listagem de peças 

teatrais e orquestras que se apresentaram nos palcos são-joanenses, as críticas e 

comentários que foram feitos às apresentações e aos amadores,  os poemas que 

foram declamados durante as apresentações, os benefícios que foram prestados 

às instituições de caridade, as pessoas que foram homenageadas, os amadores 

que por aqui passaram, os grupos teatrais que se formaram e que se desfizeram, 

enfim,  todas as  noites  de  encantamento,  de  expectativas,  de  murmúrios  e  de 

emoções,  que  fizeram parte  da  história  local,  povoando  de  sonhos,  ilusões  e 

fantasias tantos são-joanenses.

Antônio  Guerra,  ao  escrever  o  livro,  não queria  registrar  apenas a  vida 

artística do povo são-joanense e a história do teatro de São João del-Rei e de 

outras  localidades.  Ele  queria  também arquivar  a  “sua”  história  como amador 

teatral,  por  isso,  confeccionou  os  13  álbuns  de  recortes.  Guerra  colecionou 

recortes referentes ao teatro durante anos, fez questão de datar e colocar o nome 

dos periódicos dos quais os recortes foram extraídos. Essa idéia de colecionar 

objetos construindo um ambiente capaz de representar uma época é discutida em 

James Clifford (2000). Baseando-se no trabalho de Stewart, Clifford diz que

 
as coleções, principalmente nos  museus, criam a ilusão de uma 
representação  adequada  do mundo  ao  extraírem os  objetos  de 
seus  contextos  específicos  (sejam  eles  cultural,  histórico,  ou 
intersubjetivo),  fazendo-os  “representar”  totalidades  abstratas 
(CLIFFORD,2000,p.60-61)12. 

11 O livro escrito por Antônio Guerra notifica que, em 1833, o primeiro teatro de São João del-Rei foi 
adaptado à Casa de Madeira, ao lado do telheiro da Igreja de São Francisco.
12 Tradução feita pela professora Adelaine La Guardia Resende.
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De acordo com Clifford, o ato de colecionar leva o colecionador a acreditar 

na  representação  de  um  mundo.  Com  a  descontextualização,  seleção, 

reorganização dos recortes, datação e com o nome dos respectivos periódicos, 

delimitando  tempo  e  espaço,  Guerra  cria  a  ilusão  de  que  “seu”  mundo  foi 

representado.

Guerra construiu seu mundo, nele representou a sua história de vida como 

amador  e  ensaiador  teatral.  Na  página  cinco  do  primeiro  álbum  encontramos 

aquela que parece ser a primeira página do álbum13, pois no alto dessa página 

encontra-se um recorte provavelmente de um cartaz de uma das apresentações 

do clube. Abaixo desse recorte há uma foto do rosto de Antônio Guerra, com o 

nome dele a caneta, e, logo abaixo da foto, um cartão-postal do Teatro Municipal 

de São João del-Rei. Os recortes dispostos dessa maneira nos levam a entender 

que  ali  começava  a  história  do  teatro  que  Antônio  Guerra  desejava  arquivar, 

história essa de que ele fez parte. (Ver figura 1)

Porém, ao montar os álbuns, Antônio Guerra distancia-se de si mesmo e 

representa-se como um personagem, permitindo compor uma imagem de si: do 

amador  teatral.  Através  dos  álbuns,  é  possível  recompor  a  memória  do 

amadorismo teatral do início do século XX, tendo a representatividade do homem 

comum daquela época, encarando nosso personagem como via de acesso para a 

compreensão  de  questões  e/ou  contextos  mais  amplos.  Todo  o  material  dos 

álbuns, há tanto tempo guardado e esquecido, possibilita que a história do teatro 

de São João del-Rei e da região seja remontada, história essa que foi muito pouco 

contada, se considerarmos sua importância e influência no cotidiano das pessoas 

daquela época.

Basicamente, tudo que se encontra nos álbuns confeccionados por Guerra - 

cartazes  e ingressos  de  apresentações  teatrais,  recortes  de  jornais  e revistas, 

convites,  cartões e fotografias - é relacionado ao teatro. O amador dispôs muito 

do material  que colecionou durante anos em álbuns resistentes, de capa dura, 

alguns  em melhor  estado  de  conservação  que  outros.  Buscaremos  descrever 

13 Na primeira página mesmo, do primeiro álbum, está colado o cartaz da peça O Rocambole, já 
citado anteriormente.
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especialmente os álbuns 1, 2, 3 e 13, pois se referem à época de maior interesse 

desta pesquisa, 1905 a 1930. 

Além dos álbuns teatrais, encontramos um álbum, que consideramos como 

o 14º, que tem fotografias, recortes e documentos somente sobre a Singer, fábrica 

de máquinas de costura na qual  Antônio Guerra trabalhou durante anos como 

gerente. Além desse álbum, Guerra guardou o convite de casamento e notas de 

jornais sobre o enlace matrimonial e morte da primeira esposa. Esses recortes não 

estão em um álbum, como os outros.  O amador utilizou os versos da capa e 

contracapa, de uma espécie de livro ou caderno de anotações, de capa muito 

resistente, parecendo de madeira, para colar tais recortes, ou seja, como não há 

páginas, os versos da capa e contracapa foram utilizados como quadros para a 

colagem dos recortes. Ao abrirmos, não há folhas, encontramos, de um lado, o 

convite de casamento e notas de jornais, falando da união do casal; do outro lado, 

colunas de periódicos, noticiando a morte, missa de sétimo dia, agradecimento da 

família e uma crônica de Danilo Guerra à mãe.

Os  álbuns  que  contêm os  recortes  teatrais  medem 32cm x  22cm,  com 

exceção dos álbuns 12 e 13, que medem, respectivamente,   39cm x 28cm  e 

34cm x 25cm.  Alguns  álbuns  têm  as  folhas pautadas, outros as têm lisas, como 

álbuns  de  retrato.  As  páginas  dos  álbuns  não  têm numeração, por isso 

confeccionamos marcadores, numerando-as, a fim de orientar nossas pesquisas, 

mas  sem  interferir  no  documento.  Os  álbuns que têm as folhas pautadas foram 

reaproveitados,  pois  eram  livros  de  contabilidade,  grandes  e  grossos, 

provavelmente  do  local  de  trabalho  de  Antônio  Guerra.14 Portanto,  alguns dos 

livros  utilizados  na  firma  para  fazer  a  contabilidade  foram  transformados  em 

álbuns teatrais. Nas funções desempenhadas por Guerra, ele não deixava escapar 

o que podia servir ao teatro (Anexo 1). 

Segundo  o  professor  Alberto  Tibaji,  quando  os  álbuns   chegaram  à 

biblioteca  da  Universidade,  havia  algumas  capas  que  estavam  soltas  e  sem 

numeração  e  foi  o  próprio  professor  quem  remontou alguns álbuns. De acordo 

14 Segundo Sônia Guerra Joffily  (2005), o pai,  Antônio Guerra, aproveitava alguns livros que o 
banco,  situado  em frente  à  casa  deles,   jogava  fora.  Guerra  utilizou,  assim,  alguns  livros  de 
contabilidade bancária para confeccionar os álbuns.
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Figura 1 – “Página de abertura” do primeiro álbum (GUERRA, s.d.,v.1, p.5).
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com a cor e o material, Alberto foi encaixando as capas dos prováveis álbuns. Há 

álbuns numerados na capa, provavelmente por Antônio Guerra; há álbuns sem 

capa e outros com capa, mas sem a numeração do amador.  Portanto, os que 

estavam sem capa ou sem o número na capa foram numerados por nós. 

Mesmo sem numeração, é possível perceber a seqüência dos álbuns, pois 

Antônio  Guerra  colou  todo  o  material  seguindo  uma  certa  ordem cronológica. 

Dizemos uma certa ordem porque os últimos recortes do álbum 3, por exemplo, 

são de 1928, mas antes deles há alguns recortes de 1929. Há também um álbum 

sem o número na capa e, pelas datas dos acontecimentos, pode-se perceber que 

ele envolve, praticamente, o mesmo período dos álbuns 1, 2 e 3. Esse álbum, sem 

número, considerado por nós o álbum 13, tem recortes que vão de 1915 a 1921, e 

um único e último recorte de 1929. Já os outros álbuns (1, 2, e 3)  vão de 1910 a 

1929.  Portanto,  os  recortes  do  álbum  13  percorrem  quase  o  mesmo  espaço 

temporal dos outros três.  Diferentemente deles, ele não tem a foto de Antônio 

Guerra na primeira página, e, sim, a de Artur Azevedo, com o cartão-postal do 

Teatro Municipal logo abaixo da foto e os dizeres “Clube Dramático Artur Azevedo” 

logo acima da foto. A disposição dos recortes desse álbum é praticamente igual à 

do  primeiro  álbum.  (Ver  figura  2)  O  significado  da  presença  constante  do 

dramaturgo maranhense, seja no nome do Clube, em fotos e nas encenações das 

peças de autoria do mesmo, discutiremos no último capítulo. 

A história arquivada no álbum 13 é referente ao teatro, mas na época em 

que Antônio Guerra não morava em São João del-Rei. Mesmo estando fora, o 

amador  conseguiu  e  guardou  os  recortes  das  apresentações  teatrais  são-

joanenses,  confeccionando,  assim,  um álbum paralelo aos outros três, um álbum 

que se refere a uma época do teatro local da qual ele não fez parte. Acreditamos 

que a foto de Artur Azevedo, e não a do amador, tenha sido colocada na primeira 

página desse  álbum  para  que  ficasse claro que Antônio Guerra não fez parte da 

história que foi ali arquivada. A história do álbum 13 não é a história de Antônio 

Guerra,  mas  a  dos  amadores  que  continuaram a  atuar  em São  João  del-Rei 

enquanto Guerra morava em Juiz de Fora, Lavras, Belo Horizonte e Divinópolis, 

guardando  recortes  teatrais  que,  mais  tarde,  comporiam  os  álbuns  1,  2  e  3. 
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Figura 2 – Página de abertura do álbum 13 (GUERRA, s.d., v.13, p,1).
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Mesmo  de  longe,  o  amador   não  deixou   de  acompanhar   os 

acontecimentos teatrais da cidade e,  posteriormente,  confeccionou o álbum da 

história  do  teatro  de  São  João  del-Rei  na  época  em  que  ele  aqui  não  se 

encontrava. Durante essa época, segundo o álbum 13, as apresentações teatrais 

do Clube Teatral Artur Azevedo aconteceram até o ano de 1916, pois de 1917 a 

1921 encontramos recortes de jornais e cartazes de apresentações de um grupo 

de amadores, que mais tarde passou a ser chamado de Amadores Independentes, 

e do Clube União Popular.  É importante citar que muitos dos componentes do 

grupo Amadores Independentes eram membros do Clube Teatral Artur Azevedo. 

Depois de 1921, encontramos um único recorte do jornal do Clube Artur Azevedo, 

A Ribalta, de 1929. Não há, no álbum 13, recortes que comprovem as atividades 

teatrais em São João del-Rei de 1921 a 1929, o que não significa a inexistência de 

atividades artísticas locais durante o referido período.

Confrontando o livro escrito por Antônio Guerra e o álbum 13, no período de 

1916 a 1921, percebemos algumas diferenças. Encontramos, no livro, notas de 

apresentações teatrais do Clube Teatral  Artur Azevedo até 1º de dezembro de 

1920,  não  há  referência  ao  grupo  de  Amadores  Independentes.  1-12-1920  -  

Novamente encenou o “CLUBE ARTUR AZEVEDO” a opereta vienense A VIÚVA 

ALEGRE  (GUERRA,  1967,  p.158).  Tal  fato  permite-nos  pensar  que  Antônio 

Guerra considerava a atuação do grupo de Amadores Independentes  como sendo 

a do Clube Artur Azevedo. Outro fator que nos chamou atenção foi que o álbum 13 

sugere a reativação do Clube Artur Azevedo, com o último recorte do  jornal do 

Clube, A Ribalta, em 1929. E, no livro, a citação abaixo afirma que o Clube Teatral 

Artur Azevedo retoma as atividades teatrais em 1928.

26-3-1928  -  Reorganizado  o  CLUBE  ARTUR  AZEVEDO,  que 
dormia já há algum tempo, com a ausência da cidade de vários 
amadores, estreou, em nova fase, ainda por iniciativa do amador 
Antônio  Guerra,  o  qual  tendo  residido  em  Divinópolis,  aonde 
fundou o CLUBE DRAMÁTICO FAMILIAR, que realizou inúmeros 
espetáculos, novamente residindo em S. João del-Rei (GUERRA, 
1967, p.167).
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A nota do jornal A tribuna, sem autor, de 19 de novembro de 1916, com os 

dizeres:  foi  com  muita  tristeza  que  recebemos  a  desagradável  notícia  da  

dissolução  do  “Clube  Artur  Azevedo” (GUERRA,  s.d.,v.13,p.76),  leva-nos  a 

entender o porquê de não termos encontrado notas e cartazes de apresentações 

do Clube Teatral Artur Azevedo depois de 1916, no álbum 13. Acreditamos que o 

pedido de exoneração de Antônio Guerra, publicado no jornal do Clube, O Teatro,  

em 13 de julho de 1916, levou não à  dissolução do Clube, conforme afirma o 

redator do jornal A Tribuna, mas à inatividade do Clube Artur Azevedo durante o 

período que Antônio  Guerra  esteve  fora  de  São João del-Rei,  evidenciando a 

importância do amador para o teatro local. 

Antônio Guerra dedicou praticamente toda a sua vida ao teatro. De acordo 

com o livro de óbito do Cartório Coelho Vilhena, desta cidade, Guerra nasceu em 

11 de agosto de1892 e morreu em 17 de julho de 1985. Se considerarmos que o 

amador tinha 18 anos quando começou a guardar o material para a confecção dos 

álbuns,  1910,  então,  ele  coletou  e  arquivou  todo  esse  material  durante, 

aproximadamente, 74 anos. Porém, os recortes dos álbuns perfazem um período 

de quase 100 anos de história teatral, pois o seu primeiro álbum tem na primeira 

página o cartaz da peça O Rocambole, de 1886, e o último recorte do penúltimo 

álbum é de 1984, considerando-se como o último álbum aquele que se refere à 

época em que Antônio Guerra não residia em São João del-Rei.  Guerra colou 

recortes nos álbuns até um ano antes de sua morte, confirmando sua paixão e 

dedicação ao teatro.

O fato de Antônio Guerra ter guardado um recorte de jornal em 1910 e a 

partir  daí  muitos  outros,  para,  anos  mais  tarde,  confeccionar  seus  álbuns, 

comprova que, diferentemente de seus contemporâneos, que viviam numa época 

de  exaltação  à  modernidade,  de  culto  ao  novo  e  destruição  do  velho,  o 

Modernismo,  ele  já  se  preocupava  em  arquivar  a  história  do  teatro  para  as 

próximas gerações. 

Apesar de o Modernismo ter sido caracterizado como a estética da ruptura, 

do desvio,  da ironia  e  do sorriso,  da paródia,  da transgressão dos valores do 

passado  em  prol  do  novo,  do  original,  do  diferente,  de  acordo  com  Silviano 
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Santiago, a questão da tradição não esteve ausente da produção dos modernistas 

brasileiros.  Santiago,  no  texto  A  permanência  do  discurso  da  tradição  no 

modernismo (2002), reflete a propósito: 

se  a  questão  da  tradição  (do  chamado  “passadismo”,  como  a 
tradição era vista pelos olhos da década de 20) esteve realmente 
ausente da produção teórica de alguns autores modernos, ou da 
produção artística dos modernistas brasileiros. A resposta é não 
(p.110).

A capital do País era o Rio de Janeiro, mas era a cidade de São Paulo que 

estava em plena efervescência, desenvolvendo-se vertiginosamente; portanto, a 

grande metrópole era o lugar perfeito para abrigar o movimento que pregava o 

novo, o progresso, o futuro. O Movimento Modernista surgiu e consolidou-se em 

São  Paulo,  mas  foi  sentido  em outros  lugares  do  País  por  onde  se  difundiu, 

influenciando  muitos  escritores.  Mas  o  Modernismo não  aconteceu  da  mesma 

forma em todas as regiões brasileiras, pois nem todos os lugares estavam vivendo 

a mesma realidade que São Paulo. Podemos perceber que o Modernismo não foi 

um único movimento dividido em gerações, como atestam os livros de literatura.

Com o texto de Santiago (2002), com as idéias do crítico do Modernismo 

Alceu Amoroso Lima, poetas como Drummond e Murilo Mendes, entendemos que 

em Minas Gerais, principalmente, o movimento não teve o mesmo impacto que 

nos grandes centros. Não encontramos dentro do Modernismo somente o discurso 

da ruptura, do novo, mas também o discurso da tradição. Portanto, Antônio Guerra 

e outros buscavam preservar o passado dentro de uma estética de valorizar o 

novo.  Vários  artistas  e  críticos  também  mantinham  estreitas  relações  com  o 

passado, com a tradição. Acreditamos que questões como a distância da grande 

metrópole,  a  dificuldade  de  locomoção,  a  falta  de  meios  de  comunicação  de 

massa  e  a  religiosidade  mineira  tenham  sido  fatores  que  interferiram  no 

envolvimento dos mineiros com o movimento das inovações. 

Santiago mostra, com a viagem dos modernistas paulistas a Minas Gerais, 

ciceroneando o poeta suíço radicado na França, Blaise Cendrars, em 1924, que o 

discurso da tradição foi acionado logo no início do Modernismo, sabendo-se que o 
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Movimento Modernista Brasileiro teve seu início registrado a partir da Semana de 

Arte Moderna de 1922. Os poetas modernos buscavam os princípios futuristas, 

tinham confiança na civilização da máquina e do progresso e, de repente, viajaram 

em busca do passado, do Brasil colonial. A visita feita pelos modernistas a Minas 

colonial evidencia como idéias contrastantes fizeram parte da estética do novo nos 

primórdios do movimento.

De acordo com Brito Broca, a atitude paradoxal dos viajantes tinha uma 

lógica. 

O divórcio em que a maior  parte dos nossos escritores sempre 
viveu da realidade brasileira fazia com que a paisagem de Minas 
barroca surgisse aos olhos dos modernistas como qualquer coisa 
de  novo  e  original,  dentro,  portanto,  do  quadro  de  novidade  e 
originalidade  que  eles  procuravam.  (BROCA  apud  SANTIAGO, 
2002, p.121).

A viagem a Minas mostra que os modernistas necessitavam do apego à 

tradição,  à  tradição  colonial  setecentista  mineira.  Tarsila  não  só  encontrou  na 

pintura das igrejas e dos velhos casarões mineiros a inspiração de muitos de seus 

painéis como teve vontade de voltar a Paris para aprender a restaurar quadros; 

Oswald Andrade colheu o tema de várias poesias pau-brasil, e Mário de Andrade 

veio a escrever então seu “Noturno de Belo Horizonte”. A viagem a Minas serviu 

de sugestão para a arte dos modernistas.

O  discurso  cristão  seria  uma  outra  marca  importante  do  discurso  da 

tradição  na  poesia  moderna  brasileira.  Em  Minas  Gerais,  especialmente,  a 

questão religiosa sempre foi muito forte, o que fez com que o movimento moderno 

não  acontecesse  da  mesma  forma  e  com a  mesma  intensidade  dos  grandes 

centros. A religião, mantendo laços estreitos  com o passado, inviabilizava a idéia 

primordial da estética da ruptura: a transgressão dos valores do passado. Não só 

o  poeta  mineiro  Murilo  Mendes  procurava  dar  continuidade  a  um  discurso 

preexistente,  o  discurso  do  cristianismo,  tornando  praticamente  impossível  a 

relação cotidiana do poeta com o Brasil, como também o importante crítico Alceu 

Amoroso  Lima  desvinculava-se  do  tempo  histórico,  do  presente  imediato,  à 

medida que  assumia o discurso religioso.
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É no pensamento de Lafetá (1974) que encontramos a idéia de tradição 

presente na crítica de Alceu Amoroso Lima15. Lima nasceu em 1893, faleceu em 

1983 e foi um dos críticos mais respeitados do Modernismo. Seus juízos eram 

recebidos muitas vezes como definitivos, encerrando discussões. Sua influência 

no desenvolvimento da literatura brasileira na década de 20 foi muito grande. Mas 

a conversão ao catolicismo, em 1928, marca uma nova etapa da vida intelectual 

do crítico. A idéia de que a crítica de uma pessoa com posição filosófica definida 

não poderia ser imparcial  fez com que a influência exercida por seus juízos e 

opiniões diminuísse consideravelmente, principalmente porque o crítico introduziu 

critérios éticos no julgamento de obras estéticas.

Tristão de Ataíde, como passou a se chamar Alceu Amoroso Lima, dentro 

da conhecida tradição de nossa literatura, que teve como um dos traços principais 

seu caráter  “interessado”  e  a  preocupação com o  nacional,  acreditava  que as 

raízes  do  Brasil  estavam  plantadas  sobre  o  catolicismo  e  que  o  País  só  se 

regeneraria através da volta às origens católicas. Ataíde acreditava que a ruptura 

da tradição católica e a aceitação oficial  do laicismo constituíam as fontes dos 

males nacionais. O crítico admirava a arte moderna, mas a abominava por ser um 

produto do mundo moderno, um mundo materialista, onde o homem predominava 

sobre Deus. Na década de trinta, o que não mantivesse relação com o catolicismo 

era excluído do rol das coisas boas por Ataíde. Ao falar da poesia de Mário de 

Andrade e Murilo Mendes, Ataíde deixa evidente a sua preferência por Murilo, 

pois,  segundo  ele,  os  poemas  deste  eram  carregados  de  tradicionalismo  e 

impregnados de espírito religioso e místico.

É estranho que tais idéias venham daquele que era considerado o mais 

importante  crítico  do  Modernismo  brasileiro,  pois  suas  posições  eram  muito 

distantes do ideário estético modernista. A importância da religião para Ataíde fez 

com que, em pleno Modernismo, suas idéias fossem suficientemente fortes para 

não permitir uma compreensão e uma aceitação da literatura nova.   

Portanto, poetas, críticos e artistas como Antônio Guerra, que fizeram parte 

da época em que se cultuava a transgressão dos valores do passado, evidenciam, 

15 Alceu Amoroso Lima usava o pseudônimo de Tristão de Ataíde.
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com seus trabalhos, que principalmente em Minas Gerais, a tradição, as questões 

religiosas e o passado eram importantes e não foram deixados de lado em prol da 

estética do  novo. 

1.3. Os álbuns de Antônio Guerra  - objetos da memória teatral

De acordo com Ecléa Bosi, a memória se enraíza no concreto, no espaço,  

gesto,  imagem  e  objeto  (2003,p.16).  As  memórias  de  Antônio  Guerra  estão 

enraizadas no concreto, no espaço, gesto, imagem e objeto - nos álbuns. O fato 

de ele ter arquivado a história do teatro de São João del-Rei e de localidades 

vizinhas, no início do século XX, em álbuns resistentes e datados, mostra que ele 

queria preservar a memória do teatro. Os álbuns do amador são monumentos de 

memória,  uma vez que o tempo que se faz ali  é  o tempo  passado, mas um 

passado que foi selecionado pelo presente de Guerra, pois os recortes, há tanto 

tempo guardados,  foram ordenados pelo  hoje,  entendendo-se que o hoje  dele 

corresponde  à  época  em  que  ele  começou  a  colar  os  recortes,  tempo  esse 

posterior ao acontecimento dos fatos.

Bergson (1999) diz que a ação do presente é que faz com que as histórias 

esquecidas venham à tona,  mas ao tocarem o  presente elas são atualizadas. 

Quando Guerra montou seus álbuns, ele colou seus papéis e deu-lhes um novo 

sentido,  por  isso  é  importante  reconhecer  os  caminhos  traçados  por  ele  no 

momento da rememoração. Ele relembrou os acontecimentos diferentemente, pois 

relembrar é lembrar não mais na originalidade, na “pureza”. Enquanto colava os 

recortes  nos  álbuns,  ele  vivia  os  fatos  novamente,  mas com uma intensidade 

nova,  pois as suas experiências não eram as mesmas,  ele  já não era mais o 

mesmo  Antônio  Guerra  da  época  em que  os  fatos  aconteceram.  O  que  será 

contado nos álbuns é o que aconteceu com Guerra no passado, mas um passado 

que foi transformado no momento da rememoração. Enquanto colava os recortes, 

um outro Guerra – mais vivido e com outras experiências - organizava e fixava os 

papéis sobre o teatro. A história teatral, ao ser relembrada por Guerra, não veio ao 
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presente  da  mesma forma,  mas  transformada.  Uma vez  esquecida,  a  história 

teatral foi atualizada no momento em que ele a recordou. É essa tênue fissura 

entre passado e presente que constitui a memória viva e distinta de outros tipos de 

arquivos passíveis  de armazenamento e recuperação.  A memória é  uma zona 

intermediária entre passado, presente e futuro.

A  memória  se  apoiava  na  estabilidade  espacial  e  na  confiança  de  que 

aqueles que viveram as mesmas experiências não se afastariam, pois as ruas, os 

bares, as casas, os lugares onde passamos os momentos de nossa vida e as 

conversas  com  aqueles  que  dividiram  conosco  os  mesmos  acontecimentos 

reativam as lembranças, não permitindo que elas empalideçam. As lembranças de 

Antônio Guerra já não podiam mais confiar nem no espaço em que vivia e nem 

nos colegas que dividiram por tanto tempo as experiências da vida no teatro.  Ele 

estava ficando velho,  perdendo os amigos,  o  progresso chegava de mansinho 

modificando a cidade e o hábito de seus conterrâneos. Apesar de Guerra ter sido 

testemunha ocular dos acontecimentos teatrais e lembrar de pormenores desses 

eventos, apesar de ter vivido intensamente as atividades teatrais, de ter dividido 

com  tantas  pessoas  da  sociedade  as  noites  de  brilho  e  encantamento  das 

apresentações, o seu grupo de apoio, seus colegas estavam desaparecendo, e as 

pessoas da cidade já  não se  interessavam mais  pelas  coisas  do  teatro  como 

antigamente.  Como  ele  já  não  tinha  mais  as  pessoas  com  quem  pudesse 

relembrar os acontecimentos, contar suas histórias, ele relembrou o passado a 

partir de seus recortes. Através dos álbuns ele dialogava com Marcondes Neves, 

com Conceição Pimentel, com Alberto Nogueira e tantos outros, ou seja, ele podia 

estar perto de todos aqueles que compartilharam com ele a vida teatral. Guerra 

reviveu a história do teatro através das fotos, dos cartões e cartazes das peças. 

Antônio  Guerra,  ao  relembrar  os  acontecimentos  teatrais  para  que  não 

empalidecessem, combina, ordena e cola os recortes. A organização de todo esse 

material  é  mais que sensação estética  ou de utilidade,  ela  dá uma posição a 

Guerra no mundo, lhe dá a pacífica sensação de continuidade. Os álbuns foram 

modelados pelo amador durante anos, resistiram a Guerra e hoje são um pouco 

do que ele foi. Eles trazem a identidade de Antônio Guerra, do amador teatral, 
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sendo,  portanto,  objetos  biográficos,  pois,  além  de  terem  envelhecido  com  o 

possuidor,   se incorporaram à vida  dele.  De acordo com Bosi,  as coisas  que 

modelamos durante anos resistiram a nós com sua alteridade e tomaram algo do  

que fomos (2003, p.27).

A memória fixada nos álbuns de Guerra é uma tentativa de criar um mundo 

acolhedor, um mundo pessoal, capaz de isolá-lo do mundo alienado e hostil de 

fora. Quanto a isso Bosi diz que a ordem desse espaço povoado nos une e nos  

separa da sociedade: é um elo familiar com sociedades do passado, pode nos  

defender da atual revivendo-nos outra (1988, p.360). A mobilidade das coisas, a 

fluidez do mundo moderno, fez com que Antônio Guerra colasse os papéis, fotos, 

cartões e cartazes, pois há algo que desejamos que permaneça fixo, ao menos na 

velhice. Nesse conjunto amamos a quietude. 

A idéia de que os objetos colecionados por uma pessoa são uma forma de 

criar  um mundo pessoal  e acolhedor  é encontrada também em James Clifford 

(2000).  Analisando  as  coleções  de  carrinhos  e  bonecas  de  crianças,  Clifford 

observa  que  até  mesmo  esses  pequenos  colecionadores  têm  obsessão  em 

agrupar objetos.  Para ele,  agrupar as coisas agradável  e  apropriadamente em 

torno de si é uma forma de criar um mundo só seu.

Guerra criou seu mundo, os álbuns. Através deles ele podia estar próximo 

novamente  do teatro,  próximo do tempo que ele  considerava como seu.  Esse 

tempo que lhe pertencia era o tempo em que ele atuava e ensaiava nos palcos 

teatrais, época em que a vitalidade não lhe faltava para realizar seus projetos, pois 

enquanto ele estava ativo, trabalhando, o ensaiar ou o atuar não precisavam ser 

lembrados, era só fazer. Bosi (1988) afirma que é exatamente esse tempo em que 

concebe e executa suas empresas que o homem considera como seu. Era essa 

época que ele desejava fixar, pois através de suas lembranças ele podia voltar 

prazerosamente para o passado, para o tempo que lhe pertenceu, para o seu 

mundo pessoal que o acolhia e atenuava as mazelas da vida exterior. 

Guerra quis arquivar o tempo de atividade, de agitação e movimentação no 

meio artístico teatral. Porém, ao recordar seu trabalho teatral, na velhice, Guerra 

investiu uma nova carga de significação em suas ações, o trabalho do ator ou 
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ensaiador passou a ter, aos olhos de velho, um valor maior que durante o tempo 

da ação. Na velhice de Antônio Guerra, quando já não havia mais a possibilidade 

de ensaiar e atuar nas peças, é o lembrar que passa a substituir o fazer, lembrar 

era  fazer.  Mas Antônio  Guerra  não queria  somente  relembrar  o  passado com 

saudade,  ele não queria apenas reviver  os acontecimentos. A forma como ele 

organizou seus álbuns, a quantidade e a variedade de recortes, o fato de ele ter 

escrito um livro denotam que ele queria mostrar sua estranheza frente aos novos 

acontecimentos, aos novos hábitos das pessoas modernas. Acreditamos que o 

amador, mais velho, queria deixar para as gerações futuras sua sabedoria, suas 

experiências, essas narrativas que são capazes de transmitir  um conselho, um 

ensinamento, que só os mais velhos podem nos dar. 

Acreditamos  que,  talvez,  involuntariamente  ou  não,  o  amador  tenha 

reproduzido,  na  forma  como  os  recortes  foram  dispostos  nos  álbuns,  o 

funcionamento  da  memória  no  momento  da  rememoração.  As  combinações 

inusitadas  dos  recortes  dos  álbuns  -  fotografias  com recortes  de  jornais,  com 

cartazes  das  apresentações  teatrais  -  e  a  maneira  como  os  cartazes  foram 

dobrados e colados - nos obrigando a abrir as várias partes para obtermos uma 

informação e, muitas vezes, nos surpreendendo com uma outra informação colada 

ao cartaz -,  talvez,  possam ser associadas à forma como as lembranças vêm, 

caprichosamente,  do  fundo  da  memória,  ora  ocultando  ora  desvelando  ora 

remetendo  a  outras  lembranças.  Com  efeito,  segundo  Bergson  (1999),  as 

lembranças, quando vêm aleatoriamente do cone da memória, tocam o presente 

de  maneiras  inesperadas  e  surpreendentes.  Os  recortes  dos  álbuns,  como  a 

memória,  tocaram  o  presente  de  maneiras  diferentes,  inusitadas  e 

surpreendentes, se considerarmos a forma como foram combinados, dobrados e 

colados por Antônio Guerra. Assim, acreditamos que Guerra tenha exteriorizado, 

na  forma  como  os  recortes  foram  ordenados  e  colados,  o  funcionamento  da 

memória no momento em que um acontecimento é relembrado.

Analisando a página 5, do primeiro álbum, encontramos uma fotografia do 

rosto de Antônio Guerra, em destaque, bem no meio da folha, e, logo embaixo, 

aparece escrito a caneta Antônio Guerra. (Cf. figura 1) Acima da foto encontramos 
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um recorte com os dizeres: “Teatro  Municipal, Grupo Dramático 15 de Novembro, 

dirigido pelo amador Antônio Guerra”16. E, abaixo de tudo, está colado um cartão-

postal  do Teatro Municipal de São João del-Rei. A disposição de tais recortes, 

tendo a fotografia de Guerra ao meio, nos leva  a entender que a história do teatro 

ali arquivada é a história do amador Antônio Guerra, escrita e contada por aquele 

que era a estrela, a peça chave, o centro do amadorismo teatral são-joanense e 

de  outras  localidades,  pois,  por  onde Guerra  passava,  a  chama do teatro  era 

reacesa.

No texto  Corpos Escritos, Miranda retoma o fundamento do que Philippe 

Lejeune chama de “pacto de identidade”,  isto é, afirmação da identidade autor-

narrador-personagem,  remetendo  ao  nome  do  autor  na  capa (1992,p.29).  O 

primeiro álbum não traz o nome do autor  na capa, mas traz a foto com o nome, 

Antônio  Guerra,  no  centro  daquela  que  é  praticamente  a  primeira  página  do 

álbum. As histórias foram escritas por  Guerra,  pois,  segundo os entrevistados, 

somente Guerra punha a mão nos álbuns. No momento em que os recortes eram 

selecionados e colados, ele não permitia que ninguém o ajudasse na montagem 

dos álbuns. Quanto a esse momento, Fernando Guerra disse: tudo ele. Ninguém 

ajudava. Nem ele pedia a gente também, não. Também a gente era pequeno.  

Tudo feito por ele, organizado (GUERRA, 2005c). O filho Duílio também comentou 

sobre o fato de Antônio Guerra não permitir que ninguém o ajudasse na confecção 

dos  álbuns.  Ele  que  recortava,  ele  que  anotava  o  nome...  tudo.  Não  deixava  

ninguém por a mão para fazer isso para ele (GUERRA,2005b). 

Guerra é um personagem, ele faz parte das histórias narradas nos álbuns, 

com exceção de um dos álbuns que é referente à época em que Guerra não 

morava em São João del-Rei. Não encontramos nos álbuns o narrador típico dos 

romances,  que  conduz  o  leitor  na  narrativa,  contando  uma  história.  Porém, 

acreditamos que a escolha do material a ser fixado nos álbuns, a combinação dos 

recortes nas páginas e a forma como os recortes foram colados dizem muito nos 

álbuns. Como nas peças de teatro, onde cenário, figurino, luz, ou seja, o visual 

estabelece uma comunicação com o espectador sobre a temática das peças, o 

16 A ortografia dos recortes dos álbuns de Antônio Guerra foi toda atualizada. 
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narrador, nos álbuns, também orienta nossas leituras através da variedade e da 

forma como os recortes foram colados, dizendo-nos muito através do visual, do 

jeito, da maneira toda especial como os álbuns foram montados. Muito da história 

do teatro pode ser lido a partir do modo como os recortes foram combinados e 

colados.  Portanto,  os  álbuns   não  são   apenas  objetos  biográficos,  objetos 

modelados  por  Guerra,  tomando  um  pouco  do  que  ele  foi.  Os  álbuns  são 

autobiográficos,  eles  trazem  as  marcas,  os  traços,  os  rastros  da  vida  do 

personagem Guerra - do amador teatral - contada e escrita por ele. 

Miranda  retoma  em  Elizabeth  Bruss  as  regras   para  que  o  ato 

autobiográfico se efetive. Bruss destaca as seguintes regras:

 a.  autor,  narrador  e  personagem  devem  ser  idênticos;  b.  a 
informação e os  eventos  relativos  à  autobiografia  são tidos  por 
serem, terem sido ou deverem ser verdadeiros, sendo passíveis de 
verificação pública; c. espera-se que o autobiógrafo tenha certeza 
a  respeito  das  suas  informações,  podendo  ser  ou  não 
reformuladas (BRUSS apud MIRANDA, 1992, p.32).

 

As regras de Bruss são aplicáveis aos álbuns de Guerra, pois, como já foi 

citado  anteriormente,  o  autor,  o  narrador  e  o  personagem  dos  álbuns  são 

idênticos: Guerra; as informações são tidas como verdadeiras, pois seus recortes 

são, na grande maioria, de jornais, tendo sempre anotações contendo a data e o 

nome de onde foram extraídos, portanto as informações podem ser confirmadas 

pelos periódicos da época; e por último, Antônio Guerra tinha certeza quanto às 

informações que colou em seus álbuns, pois a grande maioria de seus papéis são 

cartazes de apresentações teatrais e jornais dos clubes de amadores, dos quais 

Guerra fez parte. Além de Guerra ter vivenciado muitas das informações que os 

cartazes e os jornais dos clubes trazem, os jornais das localidades atestam que 

tais  peças  foram  realmente  encenadas,  comentando  sobre  a  atuação  dos 

amadores (citando o nome de cada um) e sobre a qualidade das apresentações. 

As informações dos álbuns não poderão mais ser reformuladas pelo autor, mas 

acreditamos  que,  no  decorrer  de  nossas  investigações,  se  necessário, 

reformulações efetivar-se-ão.
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Informações  verdadeiras,  aqui,  deverão  ser  entendidas  no  sentido  de 

poderem ser verificadas, pois apesar de Antônio Guerra demonstrar querer ser fiel 

aos  acontecimentos,  colando  papéis  contendo  críticas  positivas  e  negativas 

quanto  às  peças nas quais  ele  atuou ou que dirigiu,  conforme fragmentos  de 

jornais abaixo, há algo que não foi  dito, que ficou escondido. Ao selecionar os 

recortes  e  colá-los  nos  álbuns,  Guerra  não  foi  inocente,  ele  tinha  uma 

intencionalidade e, mesmo tentando ser imparcial, privilegiou alguns papéis. Uma 

das  críticas  positivas  quanto  à  atuação  de  Guerra  pode  ser  verificada   no 

fragmento do recorte do jornal  O Zuavo,  de 13 de dezembro de 1914;  Antônio 

Guerra compenetrou-se verdadeiramente do santo papel (GUERRA,s.d.,v.1,p.58); 

uma outra crítica, dessa vez enfocando a má atuação dele na peça A Tosca, pode 

ser  encontrada  no  recorte  do  jornal  A Tribuna,  de  05  de  novembro  de  1915: 

Antônio Guerra fez um “Mário Cavaradocci”  de dicção descuidada e gesticulação  

pobre (GUERRA, s.d.,v.1,p.68).

Retornando à página 5, ao recorte do cartão-postal do Teatro Municipal de 

São  João  del-Rei,  entendemos  que  Guerra  evidencia,  com  tal  postal,  que  a 

história daquele álbum se refere ao teatro em São João del-Rei. Mas, mais que 

isso,  Bosi  permite-nos  relacionar  esse  cartão-postal  com a  casa  onde  Guerra 

viveu os momentos mais importantes da vida. De acordo com a autora,

a  casa  materna  é  uma  presença  constante  nas  autobiografias. 
Nem sempre é a primeira casa que se conheceu, mas é aquela em 
que vivemos os momentos mais importantes da infância. Ela é o 
centro geométrico do mundo,  a cidade cresce a partir  dela,  em 
todas as direções (1988, p.356). 

Parece que, metaforicamente, Antônio Guerra, colando o cartão-postal do 

teatro municipal no início do primeiro álbum, remete-nos não à casa materna, mas 

àquela que ele considerava ser sua primeira e única casa, a casa de espetáculos. 

Nas autobiografias há sempre uma casa privilegiada que podemos descrever bem, 

uma casa onde começamos uma vida nova. A casa que Antônio Guerra privilegiou 

e descreveu bem na sua autobiografia foi o teatro, pois, apesar de não ter vivido 

nesse lugar  os momentos mais importantes da infância, foi o espaço onde viveu 
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os momentos mais significativos de sua vida, pois, segundo Bosi, só fica o que 

significa. Guerra não quer recordar os primeiros anos de sua infância, o que ficou 

para ele foi a parte de sua vida que se relacionava ao teatro, ou seja, praticamente 

toda a sua existência, pois aos 13 anos já trabalhava com as coisas do teatro. A 

vida dele parece começar quando ele inicia suas atividades teatrais. 

De acordo com Bosi, o espaço da primeira infância pode não transpor os 

limites  da  casa materna,  do  quintal,  de  um pedaço de rua.  A  criança,  muitas 

vezes, se limita aos arredores onde vive, ignora que seu lar pertença a um mundo 

mais  vasto.  O  espaço  de  Antônio  Guerra,  não  na  primeira  infância,  mas  da 

adolescência em diante,  parece também não transpor os limites das casas de 

espetáculos, seja ele em São João del-Rei, Barbacena, Lavras ou Belo Horizonte. 

Guerra, apesar de saber que sua vida não se restringia só ao teatro, que 

existiam outros mundos além desse, ignorava o que não se relacionava à arte 

dramática,  o  mundo  que  existia  para  ele  era  aquele  que  mantinha  estreitas 

relações com o mundo teatral, sua vida só fazia sentido quando ligada ao teatro. 

Por  isso,  tudo  em  seus  álbuns  é  penetrado  de  afetos:  cartazes  de  peças, 

fotografias, críticas, relatórios. Perder algo referente ao teatro, era perder parte de 

si mesmo. Era deixar para trás lembranças que precisavam ser coladas para que 

pudessem ser  revividas  e não mais esquecidas,  e,  quem sabe,  transmitidas a 

gerações posteriores, num tempo que ainda estava por vir.

Os filhos de Antônio Guerra falaram, nas entrevistas, da estreita relação da 

vida  do  pai  com o  teatro.  Quando  a  entrevistadora,  Girlene  Verly  Ferreira  de 

Carvalho Rezende,  perguntou a Duílio  sobre o tempo de dedicação do pai  ao 

teatro, ele respondeu que a vida inteira (pausa) enquanto vivo (GUERRA,2005b). 

A filha Sônia acredita que o pai fez o acervo teatral  porque ele era apaixonado, 

ele... ele comia teatro, dormia teatro e vivia teatro (JOFFILY, 2005). O filho caçula, 

Antônio  Guerra,  também falou  do  gosto do  pai  pelas coisas teatrais.  Meu pai  

gostava muito era do teatro, de cinema, a vida dele sempre foi o teatro, todos os  

bens  que  ele  teve,  na  vida  dele,  ele  colocou  no  teatro (GUERRA,  2005a). 

Fernando  Guerra  também  atestou  a  paixão  do  pai  pelo  teatro.  Ele  adorava 

representar,  a  paixão dele.  Ele...  nessa paixão que eu convivi  com ele muito  
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tempo, eu viajava com ele para o Rio, onde eu conheci Procópio Ferreira, Eva  

Todor, Zezé Macedo, Bibi Ferreira  (GUERRA,2005c).

Acreditamos  que  o  sentido  e  a  justificativa  da  autobiografia  de  Antônio 

Guerra tenha sido, sim, o trabalho, pois, segundo Bosi, a memória do trabalho é o 

sentido, é a justificação de toda uma biografia (1988, p.399). Porém, o trabalho 

que lhe foi importante e que lhe justificava escrever sua vida não foi o trabalho que 

desenvolveu  na  Singer  ou  em outra  empresa,  mas o trabalho  que sustentou 

quase toda sua existência: o trabalho teatral.

Bosi,  ao  falar  dos  objetos  que  são  relíquias  de  família,  diz:  essas 

propriedades são sagradas, não se vendem, nem são cedidas, e a família jamais  

se desfaria delas a não ser com grande desgosto. O conjunto dessas coisas em 

todas as tribos é sempre de natureza espiritual (1988, p.361). Guerrinha, o filho 

caçula de Antônio Guerra, deixa claro em seu relato emocionado que o prédio do 

Clube Teatral Artur Azevedo era a vida de seu pai. Acreditamos que os álbuns 

também tenham sido a vida de Guerra, já que foram objetos manuseados por ele 

durante anos. Guerra passava horas mexendo nos álbuns e gostava de mostrá-los 

a todos aqueles que iam ao seu escritório e que compartilhavam com ele o gosto 

pelas coisas do teatro. De acordo com o filho, somente o pai colava os recortes 

nos  álbuns.  Muito  cuidadoso,  Guerra  sempre  amarrava  os  álbuns  com  um 

barbante. Ele que cuidava do jeitinho dele, lá. Amarrava com barbantinho, ele era  

bem cuidadoso. Meu pai tinha ... ele fazia aquela goma arábica, não sei se ainda 

usa hoje... (GUERRA, 2005a). 

Presumimos que os seis filhos de Antônio Guerra tenham-se desfeito de 

tais  álbuns,  não  pelos  álbuns  não  serem  estimados  por  eles,  pelo  contrário. 

Talvez, pelo fato de os álbuns estarem sob os cuidados da Universidade, sendo 

úteis  à pesquisa,  e,  assim, propagando a história  do teatro,  os filhos estariam 

dando  continuidade  ao  que  Antônio  Guerra  tanto  se  empenhou  em  fazer, 

preservar e compartilhar com outras pessoas: a história do teatro.

Ao confrontarmos as entrevistas (2005 e 2006), percebemos que o enfoque, 

a maneira de relatar, o envolvimento dos entrevistados foi diferente. Sônia, a mais 

velha dos filhos entrevistados, com 82 anos, se distanciou das perguntas e acabou 
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por  falar  sobre  sua  vida  com  o  marido  e  os  filhos.  Duílio,  mais  velho  que 

Guerrinha,  um  pouco  nervoso,  se  restringiu  a  responder  somente  o  que  foi 

perguntado. Já Guerrinha, emotivo e deixando transparecer uma grande afinidade 

com o pai, falou além do que foi perguntado, se emocionou, mostrou fotografias, a 

carteirinha da Casa dos Artistas do pai e os móveis de quarto de Antônio Guerra, 

que ele herdou e que usa até hoje com a esposa. Essas divergências já eram 

esperadas. Sabendo que cada filho teve, obviamente, um envolvimento diferente 

com Antônio Guerra, os relatos não seriam os mesmos, porém, uma coisa ficou 

clara nas entrevistas:  todos os filhos foram unânimes em dizer  que a vida de 

Antônio Guerra foi o teatro, que ele deixava tudo pelo teatro e que vendeu alguns 

de seus bens para investir nas atividades teatrais.

Com as entrevistas, com os álbuns e o livro de Guerra, fica evidente que a 

vida de Antônio Guerra só fazia sentido quando relacionada ao teatro. O teatro e 

Antônio Guerra parecem ser uma coisa só, a vida de Guerra se faz misturada à 

vida teatral.

A estreita ligação da vida de Guerra com o teatro torna-se evidente nos 

álbuns  confeccionados  por  ele,  cheios  de  marcas  destacando  a  atuação  e  a 

influência do amador no meio artístico teatral. Os álbuns perpassam 74 anos da 

vida do amador, mostrando muito sobre quem foi esse homem, Antônio Guerra. 

Bosi  diz:  O  espaço  que  encerrou  os  membros  de  uma  família  durante  anos  

comuns há de contar-nos algo do que foram essas pessoas  (1988, p.362). Os 

álbuns não foram o espaço onde Guerra viveu, mas foram o espaço que durante 

anos ele manuseou. Conhecer a história da vida de Antônio Guerra, ouvir o que os 

álbuns nos têm a dizer é conhecer a história de Guerra e daqueles que com ele 

conviveram, ou seja, é ouvir a história do teatro no início do século XX, pois não 

só Guerra fala através dos recortes, mas críticos, amadores, escritores de peças 

teatrais, jornalistas e pessoas comuns da sociedade.

1.4. Os princípios do arquivo
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Como nossa  pesquisa  é  com arquivo,   os  arquivos  teatrais  de  Antônio 

Guerra,  é  importante  considerarmos  a  releitura  que  Michel  Foucault,  no  livro 

Microfísica  do  poder  (1992),  faz  das  idéias  de  Nietzsche  sobre  a  história 

tradicional -  linha teleológica. Segundo Foucault,  o pensamento de Nietzsche é 

oposto  à  idéia  metafísica  da  história,  então,  noções  como  origem,  verdade  e 

pureza são desestabilizadas.  Assim como Nietzsche, Derrida também desconstrói 

tais idéias. A aproximação desses dois teóricos permitir-nos-á entender melhor as 

noções de arquivo, pois sem a idéia de verdade única e de pureza, a pesquisa em 

arquivos  deixa  de  ser  uma  questão  só  de  passado,  de  busca  da  origem,  da 

verdade da história  teatral,  e  passa a ser  também uma questão de futuro,  de 

histórias e leituras múltiplas.

 A  história  metafísica  busca  a  origem,  a  essência  exata  da  coisa,  sua 

identidade. Sua forma é imóvel e a imobilidade despreza o acidental, as peripécias 

que teriam acontecido. Nietzsche não acredita que no começo de todas as coisas 

encontraremos o que há de mais precioso e de mais essencial  em estado de 

perfeição. Para  ele,  escutar  a  história  é,  então,  entender  que  a  essência  das 

coisas foi construída peça por peça. O que se encontra no começo histórico das 

coisas não é a identidade da origem, é a discórdia entre as coisas.

Pesquisar os álbuns de Antônio Guerra de acordo com a metafísica é não 

questionar a história ali arquivada, é acreditar que a narrativa de Antônio Guerra é 

única e verdadeira e que tal narrativa equivale à história do teatro em São João 

del-Rei e localidades vizinhas. Com o questionamento da idéia de verdade pura e 

imutável,  sabendo  que  não  encontraremos  uma  história  do  teatro  única  e 

verdadeira,  a  história  arquivada  nos álbuns passa a  ser  entendida  como uma 

construção,  uma  representação,  onde  leituras  e  histórias  múltiplas  coexistem. 

Portanto, ao lado dessa história construída por Antônio Guerra, há narrativas que 

foram contadas e  muitas  outras  que foram esquecidas e  desprezadas.  Muitas 

vezes, tais narrativas são diferentes, desencontradas, contrárias à história contada 

pelo amador.  Ir  ao arquivo é trabalhar  com o inusitado,  com o oposto,  com o 

diferente, com a possibilidade de surgimento do novo a todo  momento.  
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Segundo  Foucault,  a  genealogia  não  pretende  recuar  no  tempo  para 

restabelecer  uma  grande  continuidade.  Sua  tarefa  não  é  a  de  mostrar  que  o 

passado ainda está lá, bem vivo no presente, mas, ao contrário, manter o que 

passou, o que ficou desapercebido. Trabalhar com o passado, com o arquivo, não 

é partir em busca da origem. A pesquisa efetiva da origem não funda; muito pelo 

contrário, ela agita o que se percebia imóvel, ela fragmenta o que se pensava 

unido,  ela  mostra  a  heterogeneidade  do  que  se  imaginava  em  conformidade 

consigo mesmo, ela reintroduz o descontínuo, fazendo ressurgir o acontecimento 

no que ele pode ter de único e agudo. As forças que se encontram em jogo na 

história  obedecem  ao  acaso  da  luta,  de  modo  que  o  mundo,  tal  qual  nós  o 

conhecemos,  não  é  essa  figura  simples  onde  todos  os  acontecimentos  se 

apagaram para que se mostrem, pouco a pouco, as características essenciais, o 

sentido  final,  o  valor  primeiro  e  último;  é,  ao  contrário,  uma  miríade  de 

acontecimentos entrelaçados.

Os recortes que compõem os álbuns de Antônio Guerra são muitos. Muitas 

vozes perpassam os álbuns: amadores, atores profissionais, jornalistas, pessoas 

comuns, escritores de peças teatrais. Diante de pessoas tão diferentes, ocupando 

diversas posições sociais, é difícil buscar uma hegemonia quanto às idéias delas, 

uma única e homogênea definição, um pensamento verdadeiro. Ouvir as vozes 

dos recortes dos álbuns é perceber um entrelaçamento de idéias,  é contar com o 

inesperado, com o incompatível, com a luta na construção de sentidos.  

De  acordo  com Foucault  (1992),  a  história  tradicional,  em obediência  à 

metafísica, lança seu olhar para as épocas mais nobres, as formas mais elevadas, 

as idéias mais abstratas, as individualidades mais puras. A história “efetiva”, em 

contrapartida, lança seu olhar ao que está próximo: o corpo, o sistema nervoso, os 

alimentos e a digestão, as energias. De onde vem a história? Da plebe. A quem se 

dirige? À plebe. Antônio Guerra estudou até a quarta série de grupo, portanto, 

dirigir-se à história de Antônio Guerra é dirigir-se à plebe, ao homem comum, ao 

pai de família, ao gerente da fábrica de máquina de costura Singer, ao amador 

teatral. Antônio Guerra era respeitado e tinha trânsito livre entre atores e pessoas 

importantes. Mas ele era um homem do povo,  que lidava com o público,  com 
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pessoas diversas e comuns. O meu pai... o que eu sei, de onde ele estudou... na 

realidade ele estudou muito pouco. Ele aprendeu, eu acho com um senhor a ler e  

escrever  (GUERRA, Antônio, 2005a). Pesquisar os álbuns dele é estar perto de 

amadores,  atores,  jornalistas,  ou  seja,  é  estar  próximo  do  homem  simples  e 

destituído de interesse, e, por isso mesmo, importante. O trabalho do historiador 

deve  voltar-se  para  as  camadas  populares,  para  os  lugares  que  não  foram 

privilegiados, que estavam esquecidos; esquecidos porque uma idéia única, uma 

origem verdadeira, durante muito tempo ocupou de forma totalitária o lugar que 

pertencia ao entrelaçamento de acontecimentos. 

O historiador, em vez de identificar a pálida individualidade às identidades 

marcadamente  reais  do  passado,  irá  ao  encontro  das  várias  identidades 

reaparecidas. O plural nos habita; os sistemas se entrecruzam e se dominam uns 

aos outros. A história, genealogicamente dirigida, não tem por fim reencontrar as 

raízes de nossa identidade, demarcar o território único de onde nós viemos, essa 

primeira pátria à qual os metafísicos prometem que nós retornaremos. Mas, ao 

contrário,  ela  pretende  fazer  aparecer  todas  as  descontinuidades  que  nos 

atravessam.

Foucault relê as idéias de Nietzsche e nos permite aproximar, em muitos 

pontos, as idéias deste último às de Derrida. Os dois não entendem a história 

como  sendo  única  e  verdadeira,  ou  seja,  não  aceitam  a  linha  teleológica  da 

história  tradicional.  Podemos  observar  que  muitos  dos  conceitos  derridianos 

encontram suas raízes no pensamento de Nietzsche. Devemos explicar nestas 

páginas o que Derrida diz sobre desconstrução, descentramento, margem, jogo e 

suplemento, pois tais conceitos são importantes para a leitura de arquivos.

De  acordo  com  o  Glossário  de  Derrida,  para  o  pensador  francês, 

desconstruir é denunciar aquilo que é valorizado no texto da filosofia ocidental, 

aquilo  que  é  centrado  e  revelado  como  verdade  pela  metafísica.  Derrida  e 

Nietzsche não acreditam em uma única idéia de verdade; portanto, junto com a 

desconstrução derridiana - a denúncia de um fechamento do texto - caminha a 

idéia de descentramento, ou seja , a idéia de que não existe mais a posição de um 

centro  fixo.  Não  basta  apenas  apontar  a  não  existência  de  uma  essência,  é 
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preciso  descentrar,  perceber  que  o  centro  não  é  imóvel  e  nem  deslocado  - 

ocupado por outras verdades -,  ou seja,   não há uma troca de posições, uma 

verdade não cede o lugar para outra verdade.

A  história  arquivada  nos  álbuns  de  Antônio  Guerra  não  se  faz  com  a 

anulação de outras versões. Uma história não exclui a outra, mas, como num jogo, 

uma história suplementa a outra. O olhar desconstrutor e descentrado inviabiliza a 

construção de uma  história única e verdadeira, pois a construção de tal história só 

se faz através da exclusão de muitas outras. Ao recortar um determinado fato, 

muitos outros são marginalizados e excluídos. Rebaixando a origem e dando vez 

e voz  às margens, tornar-se-á possível articular “verdades”.

Com  o  centro  ignora-se  a  margem;  sem  nenhum  ponto  de  referência 

presente, o texto transborda e o centro é pulverizado. Transbordando um limite, 

múltiplos  sentidos,  muitas  leituras,  que  já  habitavam  o  texto,  passam  a  se 

relacionar; há a abertura do texto. A idéia de descentramento leva ao conceito de 

margem, pois se não há um centro imóvel, uma história única e verdadeira de 

Guerra,  o  que  temos?  Um cruzamento  de  histórias,  ou  seja,  as  margens,  as 

narrativas que foram desprezadas, esquecidas, marginalizadas e apagadas, para 

que uma narrativa “maior”, “verdadeira” assumisse a posição central, vêm à tona e 

se misturam.

Segundo  Derrida,  o  campo  do  jogo  é  o  de  substituições  infinitas,  num 

movimento de ir  e vir  um elemento suplementa o outro, um não se faz sem o 

outro, mas com outro. As idéias de jogo e suplemento só se constituem juntas, 

pois o descentramento  possibilita o movimento da suplementariedade, que se dá 

no  movimento  do  jogo,  das  substituições  infinitas.  Um  signo  flutuante  ocupa 

temporariamente a ausência do centro. Nos álbuns, todos os recortes dialogam, 

um recorte não exclui o outro, um não se faz sem o outro, mas com o outro. Os 

álbuns de Antônio Guerra também não ocupam o centro, as histórias narradas nos 

álbuns são apenas mais algumas dentre muitas outras. Num movimento infinito, o 

centro é móvel e as relações vão se alternando. É na superfície dos álbuns, nessa 

materialidade, que os recortes sobre o teatro  em São João del-Rei e localidades 

vizinhas se inter-relacionam. Entendendo que nenhum recorte assumirá a posição 
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de centro, mas, como num jogo, um suplementará o outro, um se fará com o outro, 

é que interpretaremos tais recortes.

Transcrever  o  relato  de  Dolores  Olívia  Ferraz  de  Oliveira,  reconstituir  a 

trajetória da biblioteca do Clube Teatral Artur Azevedo e de Antônio Guerra é fixar 

numa  superfície  a  história  desses  acervos  até  a  Universidade,  é  permitir  que 

essas narrativas  não mais  se  percam.  A fala  de  Oliveira,  com o  tempo,  seria 

esquecida. Fixar as lembranças dela, mesmo sabendo que essas lembranças não 

vieram ao presente de forma pura,  original,  é possibilitar  que outras gerações 

também tenham acesso aos fragmentos dessa história. 

Antônio  Guerra,  ao  arquivar  a  história  do  teatro  são-joanense  e  de 

localidades vizinhas em seu livro  e em seus álbuns,  materializa a história  do 

teatro em uma superfície para que ela não seja destruída pelo tempo, permite-nos 

lê-la atualmente,  em um tempo futuro ao tempo dele.

Falar  da  superfície,  da  materialidade  dos  álbuns  é  ir  ao  encontro  dos 

princípios  do  arquivo  descritos  por  Jacques  Derrida,  no  livro  Mal  de  arquivo 

(2001).  Nesse  livro,  Derrida,  com,  sem  e  às  vezes  contra  Freud,  discute  os 

princípios topológico e nomológico do arquivo. 

O princípio topológico é o princípio da casa, da origem, da materialidade. 

Os álbuns resistentes de Antônio Guerra, de capa dura, nos quais ele inscreveu o 

dentro no fora, - colocou numa superfície, exteriorizou as histórias do teatro que 

estavam na memória -, dando às suas lembranças uma casa, uma superfície, um 

suporte,  uma  origem,  possibilitando  que  a  história  do  teatro  e  a  dele,  como 

amador, não fossem esquecidas, são o princípio topológico. Nós também demos 

um suporte, um espaço, uma superfície às lembranças de Oliveira nas páginas 

desta  dissertação.  As  bibliotecas  de  Antônio  Guerra  e  do  Clube  Teatral  Artur 

Azevedo  estão  organizadas,  arquivadas,  na  sala  Antônio  Manoel  de  Souza 

Guerra.  Esse  enraizamento  da  memória,  o  princípio  histórico,  do  começo,  da 

origem, da casa, domiciliar, é o que Derrida chama de princípio topológico.

O princípio  nomológico  é o princípio  da  lei,  da ordem,  do comando,  da 

forma  como  o  arconte  organiza  com  uma  certa  intencionalidade  seu  arquivo. 

Antônio Guerra, ao montar seus álbuns, seleciona, recorta e cola, com uma certa 
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intencionalidade, mesmo que não a perceba,  todo o material que compõe seus 

álbuns. 

Nós  também  temos  uma  intencionalidade  ao  arquivar  as  narrativas 

pretéritas. É característico do nosso tempo arquivar o passado, recuperar o que foi 

feito, dito e escrito em tempos anteriores. Através do passado podemos recompor 

as  unidades  perdidas  do  homem  múltiplo,  plural  e  fragmentado  da 

contemporaneidade. 

A função arcôntica não é somente topo-nomológica, suporte à disposição 

de  uma  autoridade  hermenêutica.  O  poder  arcôntico  concentra  também  as 

funções de unificação, identificação, classificação. O arconte reúne os signos onde 

todos  os  elementos  articulam  uma  configuração  ideal.  Eles  têm  o  poder  de 

ordenar  os  arquivos,  deixando  suas  marcas,  seus  rastros,  suas  intenções  na 

forma  como  um  arquivo  é  organizado,  por  isso,  é  importante  interpretar  os 

caminhos traçados por Guerra ao montar seus álbuns. 

Essas idéias - rastro, marca e vestígio - são percebidas por Derrida quando 

Freud  associa  o  funcionamento  do  aparelho  psíquico  ao  brinquedo  “Bloco 

Mágico”, deixando  claro que a memória, como o Bloco Mágico, só se faz em uma 

superfície, numa exteriorização, na inscrição do dentro (o que estava dentro do 

cone da memória) no fora (em uma superfície). Com o brinquedo, Freud mostra a 

memória arquivável. Assim a teoria da psicanálise corrobora para com a teoria do 

arquivo, pois a memória - arquivo - como o Bloco Mágico, armazena resquícios 

dos acontecimentos, rastros do passado, mas não os ressuscita de forma viva, 

pura, neutra ou inocente. As marcas que ali se inscrevem não são revividas nunca 

da mesma forma. Não existe uma verdade única e absoluta, as coisas nunca se 

repetem imutáveis, elas se articulam e se suplementam num movimento constante 

e infinito.

A leitura derridiana nos faz entender que a exteriorização do arquivo, não 

permite que as lembranças arquivadas surjam de forma pura, original, tal como os 

fatos aconteceram. O arquivo  não é só uma questão de passado, mas, também, 

de futuro. A exteriorização do arquivo possibilita uma infinidade de leituras, e não 

uma única leitura, pura e absoluta. A história do teatro que se encontra enraizada 
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nesses álbuns não é a única e não será resgatada de forma viva, pura, intacta. O 

que encontraremos são rastros, resquícios, marcas dos acontecimentos vividos 

por Antônio Guerra e por aqueles que com ele conviveram. Quando Derrida diz 

que o arquivo sempre foi um penhor e, como todo penhor, um penhor do futuro  

(2001, p.31), ele confirma a idéia de que a superfície, o suporte, viabiliza a leitura 

de um arquivo em um tempo futuro. A leitura que hoje fazemos do amadorismo 

teatral,  uma dentre inúmeras possibilidades, só pode ser feita porque Guerra a 

exteriorizou em seus álbuns, fixou os recortes numa superfície.   

Ir ao arquivo é buscar o rastro de um acontecimento, e não a verdade, os 

fatos na íntegra, a história como ela aconteceu. Mas, mesmo sabendo que não 

encontraremos  a  origem,  uma verdade única  e  absoluta,  estar  com o  mal  de 

arquivo é ter esse desassossego, é procurar o arquivo onde ele se esconde, é 

pensar o que o arquivo queimou, é arder de paixão, é dirigir-se a ele com um 

desejo de retorno à origem,  de nostalgia  do retorno ao lugar  mais arcaico do 

começo absoluto, mesmo sabendo da sua incompletude e da impossibilidade de 

seu esgotamento.

O conceito de arquivo fica então dividido, ele não se faz único, homogêneo, 

mas contraditório,  pois,  se, por um lado, é essencial  que o arquivo tenha uma 

exteriorização, uma superfície, se fixe, inscreva o dentro no fora, como no Bloco 

Mágico,  por outro, essa mesma  pulsão de vida, essa necessidade de repetição, 

essa fixação é a própria destruição do arquivo. Um princípio não existe sem o 

outro, um se justapõe ao outro. A possibilidade da amnésia assombra os arquivos, 

pois  a  idéia  de  apagamento,  de  destruição,  de  aniquilamento  corrói  todos  os 

arquivos.  A  pulsão de vida  e  a  pulsão de morte,  segundo Derrida,  caminham 

juntas na definição de arquivo se justapondo e se alternando a todo  momento. 
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2. Marcas de uma mineiridade sedentária e nômade
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2.1. Sedentário, mas nem tanto

Antônio Guerra arquivou em uma superfície a sua história de vida como 

amador teatral.  Essa idéia  de imobilizar,  fixar  em uma superfície  a  história  do 

teatro em São João del-Rei e localidades vizinhas remete-nos a uma outra forma 

de imobilidade e fixação. Referimo-nos a uma época em Minas Gerais em que as 

práticas do governo eram voltadas para mapear espaços e bens, sedentarizar e 

controlar a população em seus menores detalhes. Maria A. do Nascimento Arruda 

(1990)  resgata  no  passado  de  Minas  características  que,  por  muito  tempo, 

compuseram o imaginário do povo mineiro.  De acordo com a pesquisa de Arruda, 

voltar  no tempo é ir   ao encontro da história sedentária e fixa de Minas, é no 

passado, na história da fundação, na origem de Minas Gerais que encontraremos 

a formação de um imaginário coletivo em torno do nome Minas.

A  partir  da  literatura  de  viagens  do  século  XIX,  dos  relatos  dos 

estrangeiros que aqui chegavam e que descreviam a nossa terra e a nossa gente 

ao rei  de Portugal,  Arruda vai  percebendo que o Estado de Minas era o mais 

vigiado. Era necessário controlar tudo para que o ouro não fosse extraviado dos 

cofres portugueses. Muitas pessoas se deslocaram para Minas Gerais, a fim de 

trabalhar nas minas. Os caminhos deviam ser demarcados,  a população e os 

bens deviam ser controlados. 

Muitos viajantes, em busca do exótico e do tropical, deixaram seus registros 

a respeito da nova terra. De acordo com o escritor e jornalista francês Charles 

Ribeyrolles, que veio ao Brasil por volta de 1859, a fim de escrever um livro sobre 

este  país  para  acompanhar  um  álbum  de  ilustrações  de  Victor  Frond,  Minas 

Gerais era a província mais explorada e oprimida de todas.

 Acontece que, de todas as províncias desse imenso território, a 
mais oprimida, a mais explorada era, sem contradição, a de Minas 
Gerais.  O rei,  soberano de direito,  percebia um quinto sobre os 
valores extraídos de Minas. Todo o terreno descoberto, contendo 
ouro e diamantes, não era propriedade particular e passava para o 
estado (RIBEYROLLES apud ARRUDA, 1990, p.65).

57



Nesse  relato  percebemos  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  era  o  mais 

explorado  e  vigiado  de  todos  os  estados  brasileiros,  era  necessário  vigiar  as 

mercadorias  e  a  população,  principalmente  o  ouro  -  que  saía  das  minas  em 

direção a Portugal. 

Regina Horta Duarte, no livro  Noites circenses (1995), também relata um 

movimento direcionado para a governamentalização do Estado de Minas Gerais 

na década de 1840, através da criação de práticas voltadas para o controle da 

população mineira em seus menores detalhes. Duarte mostra como se perseguiu 

o  esquadrinhamento  da  sociedade  mineira  em  seus  pontos  obscuros  ou 

imprecisos ao longo do século XIX, havendo, sem dúvida,  jogos de poder.  Os 

espaços  eram  controlados,  estriados,  delineavam-se  e  tornavam  os  fluxos 

indomáveis objetos de desejo de fixação, quantificação e limitação. Não apenas se 

salientavam os saberes geográficos, mas também a matemática e seu discurso 

racional  eram  também  extensamente  utilizados  nessas  tramas  de  domínio  e 

governamentalização. 

O território  não  era  o  único  objeto  de  atenção,  o  governo  deveria  se 

encarregar  dos homens e de suas relações.  A arte  de governar ligava-se aos 

saberes sobre a população, tornando a estatística um fator essencial na revelação 

das  suas  características  próprias,  possibilitando  ao  governo  proclamar  como 

objetivo principal a melhoria da vida, da riqueza e da saúde das pessoas. Para 

que isso se tornasse possível,  espaços deveriam ser fechados e estriados, ou 

seja,  formados  por  caminhos  determinados,  garantindo  a  comunicação  entre 

pontos  bem  delimitados.  Tornava-se  fundamental  então  que  se  criassem 

mecanismos de controle sobre a vagabundagem e que se dedicassem  esforços 

para a fixação da força de trabalho e a redistribuição de seus fluxos. Populações, 

mercadorias  e  valores  circulariam  em  trajetos  fixos,  em  direções  bem 

determinadas, limitadoras e regulamentadoras das velocidades, relativizando os 

movimentos de pessoas e coisas.

O controle da população não se deu apenas através da delimitação dos 

espaços, da fixação de trajetos. As apresentações teatrais foram importantes para 

divulgar  a  moral  e  os  bons  costumes.  Neste  fragmento  do  jornal  do  Clube 
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Dramático  Familiar,  O Teatro,  Lavras,  de  30  de  outubro  de  1919,  escrito  por 

Vinicio, o desejo de difundir no meio social a necessidade de civilizar a população 

através das apresentações teatrais, atestando, assim, a importância do teatro, é 

enfocado pelos amadores.

Na  Europa  encara-se  o  teatro  como  uma  necessidade  para  a 
educação. A humanidade entrega-se-lhe de corpo e alma, e com 
justificada  razão;  nas  grandes  capitais  representa  o  alvo  da 
civilização,  devemos  freqüentá-lo  como  a  escola,  dizem  os 
modernos pensadores.
(...) Hoje abandonam-se carreiras brilhantes para se seguir a do 
teatro(...). No teatro aprende-se finalmente tudo- o dizer, o vestir, o 
andar, o modo de assentar, como devemos ser honestos, porque 
devemos repudiar os vícios e os maus costumes, as vantagens de 
termos na prudência, as desvantagens em ser brigões... que sei 
eu?... O catálogo da vida humana!(GUERRA,s.d.,v.1,p.105).

Os amadores buscaram no berço da civilização ocidental,  na Europa,  o 

respaldo para justificarem a importância do teatro. O povo que sabia se portar no 

meio social freqüentava o teatro, pois o teatro não só educava, como incutia na 

mente dos espectadores valores morais. Pessoas inteligentes, que buscavam o 

progresso, largavam carreiras brilhantes para seguir a carreira teatral. Portanto, o 

ser  culto,  ser  civilizado,  ser  como  a  população  do  primeiro  mundo,  mantém 

estreitas relações com o incentivo, o respeito e a valorização do teatro. Para as 

pessoas serem consideradas civilizadas,  segundo os amadores,  elas deveriam 

saber  movimentar  o  corpo  e  vestir-se  adequadamente,  conforme  os  padrões 

europeus. Além disso, elas deveriam controlar seus impulsos, suas vontades, em 

prol da moral e dos bons costumes. Não só o jornal do Clube de amadores, mas 

também o jornal  do Rio de Janeiro,  O Malho17,  de 16  de dezembro  de 1911, 

coluna intitulada A Arte Dramática a um Fundo, sem autor, confirma a idéia de que 

o teatro  era um agente civilizador com os dizeres:  Bravíssimo.  O teatro  é um 

termômetro da civilização  (GUERRA, s.d.,v.1,  p.34). O recorte, além da citação 

acima,  tem a  foto  de   Marcondes Neves,  Alberto  Nogueira  e  Antônio  Guerra, 

fundadores  do Grupo Dramático 15  de Novembro,  com os dizeres:  tesoureiro, 
17 Antônio  Guerra  costumava  recortar  e  colar,  acima  das  notas,  o  nome  do  jornal  e  a  data, 
provavelmente  para evidenciar de onde a nota foi extraída. O ano dessa nota, 1911, foi escrito a 
caneta.  
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secretário  e  diretor.  De  acordo  com  o  jornal  O  Malho,  aqueles  que  eram 

considerados  civilizados  freqüentavam  o  teatro.  Porém,  não  era  qualquer 

apresentação  teatral  que  se  encaixava  no  movimento  de  disciplinarização.  O 

teatro  controlado,  sem exageros,  que  levava  o  público  à  reflexão,  retirado  da 

iniciativa  de  gente  baderneira  e  desprezada,  esse  sim,  exercia  a  função  de 

propagar a moral e os bons costumes, exercia a função de civilizar.

O teatro  considerado  como agente  civilizador  era  aquele  que  divertia  e 

ensinava ao público. O bom teatro se preocupava com as lições e ensinamentos a 

serem passados  para  a  platéia.  A  diretoria  do  Clube  Dramático  Familiar  fazia 

questão de deixar claro que as peças encenadas por eles eram escolhidas pelo 

valor  literário  e  pelas  lições  morais.  No  jornal  O  Teatro,  do  Clube  Dramático 

Familiar, de Lavras, 10 de agosto de 1919, coluna  Clube Dramático, sem autor, 

encontramos: a ilustre Diretoria do Clube terá o máximo cuidado de montar peças  

escolhidas pelo seu valor literário e verdadeiramente moral, para que os exemplos  

dos enredos sirvam de proveitosas lições para a nossa mocidade (GUERRA, v.1, 

s.d.,p.101). Esta citação evidencia como os clubes de amadores teatrais dos quais 

Antônio  Guerra  fez  parte  se  preocupavam  com  as  lições  morais  das  peças. 

Assistindo às peças, os espetáculos teatrais divulgavam a fé católica, os deveres 

dos súditos e as pessoas aprendiam a se comportar no meio social,  e isso se 

aplicava a várias faixas etárias. Nessa tentativa de civilização, era essencial que o 

palco fosse o espelho vivo da realidade, a escola viva de costumes. 

O recorte do jornal  A Reforma, 28 de março de 1918, coluna Teatro, Meu 

Boi Fugiu, sem autor, evidencia a importância do teatro como espelho da realidade 

e, até mesmo, como utilidade pública.

A primeira cena da revista,  passa-se na rua Hermílio  Alves  em 
frente  a um estabelecimento  comercial  reproduzido  no pano de 
fundo.
O prédio escolhido não tem linhas de arte que o recomendem ao 
menos para mostrar as modernas construções de S. João del-Rei 
e a parte da Avenida que lhe fica em frente não pode, em verdade, 
prestar-se a reuniões.
Aí só há lama no centro da rua, produzida pela irrigação de um 
esguicho particular da casa que não adota a caridade de atender á 
conveniência dos transeuntes, dando-lhes lama e águas servidas 
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no  meio  da  rua,  trilhos  no  passeio  no  sentido  transversal,  e 
destinados ao serviço de wagonetes da casa.
Talvez que este fato pudesse ser aproveitado para movimentar a 
cena,  bastava  que  um  personagem,  figurando  de  Agente 
executivo,  atravessasse  a  cena  e  que  nesse  ato  um  serviçal 
qualquer,  com um esguicho  lhe  aplicasse  uma ducha,  surgindo 
então,  o que seria  de efeito,  os fiscais,  tanto o geral,  como os 
especiais, em socorro do Agente executivo, e levarem, aqueles na 
carreira, um trambolhão ao tropeçar no adorável tramway.
Além do efeito cênico, quem sabe se produziria o ótimo e desejado 
resultado  de  coibir  abusos  e  vexames  acima  apontados? 
(GUERRA, s.d., v.13, p.98).

O redator critica o pano de fundo da primeira cena da revista, pois a parte 

da avenida reproduzida no cenário não condiz com a realidade. De acordo com o 

escritor, a rua estava coberta de lama. No centro da cidade, lama, água e trilhos 

atrapalhavam a circulação dos pedestres. Então, a peça deveria ter focalizado não 

só  a  real  situação  da  rua,  como  também  ter  colocado  em  cena  um  agente 

executivo sendo molhado por um serviçal qualquer. Tal ato faria surgir os fiscais, 

em socorro do agente. No final da cena, o escritor sugere a comicidade, o tombo 

dos fiscais,  e  acredita  que,  assim,  a  peça serviria,  quem sabe,  para  coibir  os 

abusos e vexames acima apontados.  

Para civilizar a população, não bastava só que o palco fosse o espelho vivo 

da realidade, o gosto do público deveria ser refinado e a platéia precisava portar-

se   educada e  silenciosamente  durante  os  espetáculos,  bem aos  moldes  das 

nações européias. Através do aviso de devolução da entrada aos inconvenientes, 

no cartaz de divulgação da peça Corda para se enforcar, apresentada em 30 de 

abril de 1913, no Teatro Municipal de São João del-Rei, pelo Clube Dramático 15 

de  Novembro,  Devolução  da  entrada  a  qualquer  pessoa  que  se  tornar 

inconveniente no teatro (GUERRA, s.d.,v.1,p.38 e 39), fica claro o pedido de bom 

comportamento e o aviso de punição àqueles que não soubessem se comportar. 

Essa nota do cartaz evidencia que algumas pessoas eram inconvenientes durante 

o  espetáculo  e  espectador  mal-educado  não  deveria  ficar  no  teatro.  Com  a 

devolução da entrada, parece-nos que os amadores queriam não só constranger o 

mal-educado como também lhe possibilitar uma segunda chance. Com o vexame, 
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talvez,  o espectador aprendesse a lição e passasse a se comportar de maneira 

mais civilizada numa apresentação seguinte.

As idéias de esquadrinhar, controlar, civilizar e fixar a população mineira, 

como vimos acima, não são encontradas apenas nos primórdios da formação do 

estado. Os Álbuns de Antônio Guerra atestam tal pensamento em muitos recortes.

O  ator  desempenha  uma  das  mais  úteis  e  interessantes 
profissões,  útil  porque  diverte,  moraliza,  instrui,  interessante 
porque  infunde  na  alma  impressões  morais  admiráveis:  o  riso 
delicioso e o poético chorar.
Os  atores  em  geral  são  boêmios,  sonhadores  sem  grandes 
aspirações e sem residência fixa. Ora vivem no maior conforto e 
luxo, ora misérias e provações. 
É uma injustiça chamar-nos de vagabundos. Coitados trabalham 
muito, têm o tempo inteiro tomado, copiando ou decorando papéis, 
ensaiando,  promovendo  os  espetáculos  ou  representando 
(GUERRA, s.d.,v.1,p.67).

Nesse recorte do jornal do Clube Dramático Artur Azevedo, de 28 de agosto 

de 1915, percebemos que essa coluna,  O ator, assinada por T.B., foi escrita por 

um dos membros do Clube Artur Azevedo. O narrador fala em terceira pessoa, 

como  se  não  pertencesse  à  classe  dos  atores,  mas  na  fala:  é  uma  injustiça 

chamar-nos  de  vagabundos,  ele  comete  um  pequeno  deslize,  o  pronome  na 

primeira pessoa do plural,  deixando escapar que também era um amador,  que 

pertencia à mesma classe de atores, compartilhando dos mesmos sentimentos. 

Neste  trecho,  fica  clara  a  indignação  do  redator,  naturalmente,  também,  a  de 

Guerra  e  de  outros  amadores  para  com  a  forma  como  a  sociedade  os  via: 

vagabundos. Se era uma injustiça chamá-los de vagabundos, é porque, assim, as 

pessoas os viam.

De acordo com o recorte, a sociedade os representava como vagabundos 

porque eram boêmios, sonhadores sem grandes aspirações e sem residência fixa.  

Ora vivem no maior conforto e luxo, ora misérias e provações. Os atores não eram 

bem vistos pela  sociedade porque não tinham uma residência fixa e levavam uma 

vida instável, insegura, de altos e baixos. Retomamos aqui, então, as idéias de 

Arruda  e  Duarte.  Através  dessa  coluna,  tomamos  conhecimento  de  que  a 

sociedade  na  qual  Antônio  Guerra  vivia,  1915,  início  do  século  XX,  mantinha 
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estreitas relações com o pensamento mineiro oitocentista. A sociedade não via 

com bons olhos aqueles que levavam uma vida instável e sem residência fixa. 

Para  ela,  esses  eram  vagabundos.  Então,  podemos  concluir  que  só  era 

considerado um homem de bem aquele que tivesse uma vida estável, segura, um 

lugar fixo onde pudesse ser localizado. 

Encontramos  no  recorte  acima  as  marcas,  os  resquícios,  os  traços  da 

mentalidade  mineira  oitocentista.  Levar  uma  vida  cheia  de  altos  e  baixos, 

extravagante, sem moradia definida, era estar fora do controle da sociedade, era 

viver livre, sem amarras, sem paradeiro. Essas pessoas que levavam uma vida 

desregrada  eram  consideradas  vagabundas.  Uma  pessoa  de  bem  tinha  um 

comportamento comedido, tranqüilo,  sem exageros, tinha moradia fixa.  Através 

desse ideal de vida, percebemos que a sociedade mineira do início do século XX 

continuava prezando o controle e o esquadrinhamento de sua população. Aqueles 

que  saíssem,  escapassem dos  limites,  aqueles  que  não  tivessem  suas  vidas 

controladas, eram discriminados pela sociedade da qual Guerra fazia parte.

O Clube Teatral Artur Azevedo viajou em turnê, várias vezes, mas a maior 

parte das peças teatrais eram apresentadas na cidade onde Guerra morava. E 

mesmo em viagem, os amadores tinham uma residência fixa, tinham uma casa 

para retornar. Os atores, como Antônio Guerra, diferenciavam-se de outros grupos 

de artistas como ciganos, artistas circenses, contorcionistas e ilusionistas, pois 

estes continuaram a ser estigmatizados pela sociedade oitocentista. 

Apesar da valorização do teatro como escola de civilização, o ator também 

aparece  numa  situação  de  inferioridade,  pois  aqueles  que  eram  avessos  ao 

sedentarismo não eram considerados homens de bem. Os atores teatrais, como 

Guerra, que não deixavam sua cidade com companhias teatrais de fora para se 

apresentarem  em  outras  localidades,  restringindo-se  a  participar  dos  clubes 

teatrais de sua cidade, foram objeto de reações bastante particulares. Eles não 

foram alvo da intolerância dedicada a outros grupos de artistas, mas, em alguns 

momentos, eram criticados, pois muitos eram boêmios e sonhadores. Quanto a 

isso, o filho de Antônio Guerra, Danilo, afirma: papai era meio boêmio (GUERRA, 

2006a).

63



O amador fez parte de Clubes Teatrais que se preocupavam com as lições 

e ensinamentos a serem passados para a platéia, apresentando peças com lições 

morais  e  de  alto  valor  literário.  Mesmo  divertindo,  moralizando,  instruindo, 

infundindo na alma impressões morais admiráveis, eles também eram boêmios, 

sonhadores,  e isso fazia  com que a sociedade não os visse  com bons olhos. 

Portanto, se a sociedade os respeitava e os considerava, pois difundiam a moral e 

os bons costumes, havia momentos em que tudo isso era esquecido e o fato de 

eles serem artistas falava mais alto, como confirma o recorte anterior, com o dizer: 

é uma injustiça  chamar-nos de vagabundos.  Os amadores  não só  se sentiam 

ofendidos com a forma como a sociedade se dirigia aos atores, de um modo geral, 

como também defendiam e tentavam divulgar o trabalho de todos aqueles que 

dedicavam sua vida à arte. 

No livro de Antônio Guerra encontramos a passagem de vários artistas por 

São João del-Rei. De forma bastante gentil, o amador não só menciona a chegada 

dos artistas, como também tece elogios à qualidade do trabalho das companhias 

visitantes.  Estréia do formidável Circo Cosmopolita, dirigido pelo prof. Herculano 

Carvalho, com numeroso e ótimo elenco de artistas circenses, do qual fazia parte 

o célebre equilibrista Joaquim de Araújo (GUERRA, 1967, p.128). A maneira gentil 

do amador para com os artistas de um modo geral, pois Guerra elogia em seu livro 

os  artistas  circenses,  cantores,  equilibristas,   declamadores  e  muitos  outros, 

evidencia que Guerra gostava de várias atividades artísticas. O amador não só 

respeitava,  como  ajudava  os  vários  artistas  que  chegavam  à  sua  cidade, 

divulgando e atraindo o público para as noites de espetáculo das companhias 

visitantes.  A  atitude  do  amador  demonstra  como ele  era  solidário  com outros 

artistas.  Promovendo  os  espetáculos  dos  visitantes,  Guerra  estava  ajudando, 

incentivando e defendendo várias artes. 

Regina Horta Duarte fez seu trabalho de pesquisa baseada em relatos  de 

viajantes, leis regulamentadoras dos espetáculos, obras sobre o teatro escritas no 

século  XIX,  relatórios  dos  presidentes  das  províncias,  textos  dramatúrgicos  e 

artigos de jornal. Fazendo vínculos entre a Corte e o rosário de vilas, povoados e 

cidades do interior de Minas do século XIX, ela recompõe as tentativas do governo 
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em  esquadrinhar  a  população  nômade,  mas,  também,  as  dificuldades  e,  até 

mesmo,  a  impossibilidade  de  controlar  os  chamados  baderneiros  que  se 

movimentavam por todo o estado. Muitos problemas impossibilitaram o controle da 

população  oitocentista  mineira  e  linhas  de  fuga  não  cessaram  de  aparecer. 

Conforme o relato de Ribeyrolles (apud ARRUDA, 1990, p.65), citado acima,  o rei  

detinha um quinto do ouro e dos diamantes extraídos do nosso imenso território, 

acreditamos que o tamanho da província tenha sido um dos principais problemas 

encontrados pelo governo em vigiar a circulação das pessoas e dos bens.

Segundo  Duarte,  existiam  fugas  intensas,  incontroláveis,  tornando 

impossível a formação de uma figura homogênea em Minas, ou mesmo de um 

quadro de linhas regulares. Ao falar sobre os personagens favoritos de Duarte, 

artistas quase bárbaros, no prefácio do livro Noites Circenses, Alcir Lenharo  diz:

circenses e ciganos, prestidigitadores e ilusionistas, vagabundos, 
alcoólatras  e  os  “relaxadores  de  costumes”,  negros  escravos 
fugidos  e  aquilombados,  como  também  levas  de  brancos  que 
escapavam de recrutamentos, são alguns dos personagens que, 
ao lado dos artistas, ajudam a recompor, mais que a morosidade, 
o  próprio  impasse  do  alcance  civilizador  das  iniciativas 
disciplinares.  Exatamente  porque  os  personagens  favoritos  da 
autora,  os  artistas  quase  bárbaros,  porque  nômades  e 
desenraizados,  quase  vagabundos,  exerciam  ricas  funções  de 
produção,  transformação  e  difusão  cultural  (LENHARO,  1995, 
p.14). 

Para  a  autora,  essa  população  nômade   que  percorria  o  território  da 

província, numa movimentação turbilhonar, com efeitos imprevisíveis e variados, 

talvez possa ser um bom exemplo de uma ética de aventura do povo mineiro. Tal 

fato pode ser comprovado através dos eventos que cercam os artistas, pois os 

mineiros mostraram-se apaixonados, indolentes,  baderneiros,  cujo prazer era a 

sensualidade e a felicidade em nada fazer, sendo capazes de deixar tudo para 

fugir com grupos de saltimbancos. 

As notícias e anúncios de jornais foram importantes para as pesquisas da 

autora,  pois,  além  de  divulgar  e  comentar  os  espetáculos,  apresentavam-se 

também como registro da ressonância dos mesmos. A chegada das companhias, 

o teor de suas apresentações, o sucesso ou fracasso entre o público e a crítica, 
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os detalhes das noites de diversão ocupavam uma parte significativa das páginas 

dos periódicos da época. Os cartazes e programas publicados em suas páginas, 

anunciando a breve chegada de companhias, a crítica incentivadora de opiniões e 

comportamentos, os comentários de diversos tipos: todos esses discursos faziam 

parte integrante da experiência vivida pelos habitantes da cidade em torno das 

apresentações. Mais do que um mero documento a mostrar as reações, os jornais 

se apresentavam como um dos momentos dos espetáculos.

A proximidade da chegada de circos de cavalinhos e a de grupos de teatro 

ambulante enchiam as páginas dos jornais, publicados nas várias cidades, dias ou 

até mesmo semanas antes do acontecimento. Esses primeiros contatos visavam 

também a afastar a desconfiança com que tais grupos eram  aguardados e a 

evitar possíveis conflitos com as autoridades locais e com a população, pois as 

companhias  despertavam  temor.  Os  nômades  eram  apontados  como  povos 

vagabundos  que  deixavam  sinais  de  destruição  por  onde  passavam.  Os 

municípios  passavam  a  legislar  sobre  a  freqüência  dessas  companhias, 

certamente preocupados com o que daí pudesse decorrer e a fim de conter tais 

vagabundos.  Se  por  um  lado  os  grupos  nômades  não  se  encaixavam  no 

movimento de sedentarização, sendo estigmatizados e temidos pela sociedade da 

época, por outro eram ardentemente esperados, pois alimentavam os desejos e 

fantasias  da  população.  Esses  seres  estranhos,  que  chegavam  às  cidades 

mudando o cotidiano das pessoas, eram vistos pelos meninos da época como 

super-homens ou seres mágicos de peles coloridas. Muitas vezes, os homens não 

se  preocupavam  em  disfarçar  a  paixão  despertada  pelas  atrizes  e  os  galãs 

também dominavam a imaginação das recatadas senhoritas e senhoras. Se havia 

receio, havia também deslumbramento. Mas essas  imagens do artista que foram 

construídas a partir  da idolatria e da marginalidade estão longe de esgotar  as 

possibilidades de interpretação das atividades de espetáculos públicos no século 

XIX.

Duarte afirma que os artistas circenses eram os artistas ambulantes que 

mais rompiam com os comportamentos civilizados. Os curiosos seres do circo - 

cavalos, porcos, gansos - apresentavam-se deslocados de qualquer  utilitarismo 
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ou de seu uso convencional. Os artistas apareciam como seres estranhos a uma 

sociedade fixante e normalizadora. O corpo  do homem oitocentista foi marcado 

por uma série de práticas direcionadas a higienizá-lo, discipliná-lo e torná-lo eficaz 

para o trabalho. O contorcionismo foi identificado pelos médicos a partir de sua 

transformação numa doença. Entretanto, a difusão dessas condutas corporais e 

mesmo do olhar  médico,  nunca foi  suficiente para sequer  abalar  o  gosto pela 

exibição corporal. O público defrontava-se com um universo plenamente material, 

físico, corpóreo. As possibilidades dos artistas encontravam-se no corpo, e esse 

corpo  aparecia  nos  limites  de  sua  humanidade,  onde  sua  movimentação  não 

seguia uma direção pré-determinada.  Os limites do corpo existiam para serem 

superados, as posições aparentemente impossíveis eram as mais desejadas. À 

medida que se deslocava, esse corpo participava de mundos diversos, estreitando 

limites e quebrando barreiras fixadas entre homens, animais e coisas. O fascínio 

que os  artistas  circenses exerciam sobre  os  cidadãos comuns inspirava-se  na 

execução de atos emissores de signos de liberdade, desafio e aventura. O elogio 

da ilusão, da agressividade vivida alegremente, a relatividade da dor e da morte, o 

descompromisso com valores morais e a criação de uma corporalidade viva  e 

criativa tornavam o circo um local tentadoramente perigoso. 

O circo era uma diversão descomprometida, sem caráter moralizante, tinha 

como  único  objetivo  divertir  e  despertar  emoções,  por  isso,  recebia  ataques 

proporcionais  ao fascínio  que exercia  sobre o público.  As múltiplas sensações 

diante da vida e da morte, os limites e as capacidades do corpo encontravam-se 

constantemente  em jogo.  Os  atores  de  circo  não eram super-homens por  um 

desenvolvimento  intelectual  ou  espiritual  a  aproximá-los  de  algo  divino.  Seu 

talento remetia a qualidades físicas.

O teatro de revista e o melodramático, assim como o circo, segundo opinião 

corrente na época, também exploravam o corpo, logo, não se encaixavam nos 

moldes do teatro civilizador. A invasão do teatro de revista, nas últimas décadas 

do século XIX,  contrariou todas as intenções moralizadoras do teatro e preocupou 

ainda mais os intelectuais, pois, apesar de todo o esforço no sentido de disciplinar 

e  formar  um gosto  e  uma opinião,  o  público  continuava  preferindo  a  emoção 
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desmedida, o fascínio do exótico,  o riso e o comportamento desorganizado. O 

melodrama  distanciava-se  do  “bom  teatro”   pelos  seus  exageros  e 

sensacionalismos.  Rejeitados  pelos  intelectuais,  são  lembrados  ainda  pelo 

incômodo  gerado  por  seu  sucesso,  pela  emoção,  fascínio,  sonhos  e  desejos 

despertados  em  platéias.  O  melodrama,  espetáculo  dos  sentidos,  com  seus 

efeitos óticos, sonoros, muito movimento e ação, cenários e aparatos, já tinha seu 

final  previsível,  bastava  deixar-se  levar  pelo  prazer  das  cores,  formas e  sons. 

Como  o  circo,  o  melodrama  tem  seu  aspecto  marcante  na  lógica  não-

representativa que perpassava as apresentações e no não vincular-se à realidade, 

constituindo-se como algo a ser vivido positiva e intensamente. De acordo com 

Duarte, “o bom teatro” rejeitou o melodrama, pelos seus excessos, exageros e 

ausência  de  reflexão,  mas  este  foi  valorizado  pela  sensibilidade  circense. 

Passando a fazer parte dos números circenses, o melodrama abrilhantou ainda 

mais as noites dos espetáculos de circo.

O que o teatro rejeitou como alienado e pejorativamente popular 
acabou  sendo  valorizado  na  sensibilidade  circense,  na  qual 
reservou-se  um  lugar  especial  para  a  vivência  positiva  do 
simulacro,  da  ilusão  e  da  criatividade  que  pulsavam  em  cada 
sonho e cada desejo despertado nas noites circenses (DUARTE, 
1995, p.227). 

O melodrama era visto pela falta: falta de profundidade, de complexidade, 

de erudição e de racionalidade. Entretanto,  com seu exagero, relativizava tudo. 

Sua superficialidade passava pela negação de uma essência mais profunda, mais 

verdadeira, tão perseguida pela lógica racional. Seus heróis, mais que totalmente 

bons,  viviam  dominados  pela  paixão  e  pelos  instintos,  desafiadores  das  leis, 

cruelmente vingativos e, muitas vezes, grotescamente cômicos. Sem  se atribuir o 

sucesso do melodrama à alienação das platéias, fica a idéia da possibilidade de 

sua  avaliação  a  partir  de  outros  parâmetros  que  não  os  da  falta,  de  uma 

consciência,  ou  de  uma  percepção  do  teatro,  ou  de  um  bom  gosto  teatral. 

Instintivo e apaixonado, o melodrama possuía outros temas, dizia respeito a outras 

percepções, outros sonhos, outros desejos.
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Segundo  Regina  Horta  Duarte  e  os  álbuns  de  Guerra,  havia  muitos 

espetáculos  de  teatro  e  circo  que  constituíam elementos  descompassados  do 

movimento de sedentarização e tradicionalismo mineiro dominante nas relações 

sociais  do  século  XIX.  Esses  grupos,  que  percorriam  o  estado  intensamente, 

foram de grande importância na vida cultural oitocentista e do início do século XX, 

dada a sua freqüência, sua amplitude e sua influência no cotidiano dos habitantes 

de diversas localidades mineiras. 

A  tentativa  de  sedentarizar  uma  população  instável  e,  sem  dúvida, 

indesejavelmente nômade,  era  constante na sociedade mineira  do século  XIX, 

pois   a  existência  incontrolável  de  homens  ociosos  e  sem  papel  social  ou 

habitação fixa aparece como dado incômodo e mesmo insuportável. Mas em torno 

do nome Minas Gerais há marcas do plural,  da inexistência de uma totalidade 

orgânica. Os fragmentos falam por si mesmos e as partes valem por si próprias, 

sem que permitam adivinhar um todo de onde foram extraídas. 

2.2. Antônio Guerra: viajante, mas nem tanto

Duarte  registra  em seu  livro  as  tentativas  de  sedentarizar  a  população 

mineira oitocentista e a movimentação de artistas que escapavam a tal controle. 

Encontramos em Guerra características do homem sedentário,  mas marcas de 

uma vida nômade perpassam a trajetória do amador.

Vários  recortes  que  compõem os  álbuns  evidenciam que  os  Clubes  de 

amadores dos quais Guerra participou escolhiam as peças pelo valor literário e 

pelas lições de moral. De acordo com tais recortes, as peças representadas pelos 

Clubes  Teatrais  dos  quais  Guerra  participava  se  encaixavam  no  movimento 

moralizador,  buscando  disciplinar  a  população.  Porém,  não  encontramos  no 

repertório de tais Clubes somente peças moralizantes. De acordo com um recorte 

de jornal,  sem nome e sem data,  coluna Grupo de amadores cria tradição de  

teatro  numa velha  cidade de Minas Gerais,  tendo como subtítulo:  Os autores 

representados  –  Lutando  contra  preconceitos  –  Em  1905,  a  primeira 
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representação do “Clube Dram. Artur Azevedo”, escrita por Carlos Castelo Branco, 

Da Agência Meridional,  encontramos a descrição do que o Clube Teatral  Artur 

Azevedo costumava representar.

O que se representa em S.João del-Rei 
Não  há  uma  diretriz  definida  na  escolha  das  peças  que  são 
representadas, nem esta escolha indica também  um bom gosto 
preciso. Muitas peças levadas à cena são de mérito duvidoso. Mas 
seria  excessivo  exigir-se  uma  orientação  artística  exemplar  do 
grupo  de  amadores  de  uma  cidade  do  interior,  onde  as 
informações nem sempre chegam muito corretas. 
Quanto  ao  gênero,  eles  representam  tudo  o  que  é  possível: 
operetas,  operetas  cômicas,  comédias,  dramas  e  revistas. 
(GUERRA, s.d., v.6, p.105)18.

 Muitas  vezes,  as  peças  apresentadas pelos  Clubes Teatrais  de  que o 

amador participou e a vida de Antônio Guerra não se encaixavam no movimento 

de  disciplinarizar  e  controlar  a  população.  Guerra  foi  gerente  da  fábrica  de 

máquinas de costura Singer, constituiu família e tinha residência fixa, mas a vida 

dele não se restringia apenas a São João del-Rei, sua cidade natal. Não só a vida 

dele como amador teatral, mas também a profissão de gerente da fábrica Singer 

exigiam que ele estivesse sempre viajando e, muitas vezes, que se mudasse de 

cidade.  Algumas vezes,  o  amador chegava a uma nova cidade para trabalhar 

como gerente de fábrica, tornando-se, portanto, um dos membros da sociedade 

local. Outras vezes, ele viajava com o Clube, em turnê, a fim de apresentar peças 

teatrais. Mas, em todas as situações, o amador tinha um endereço fixo. 

Antônio Guerra, como os artistas que Regina Horta Duarte investigou no 

livro  Noites  circenses (1995)19,  também  percorreu  o  território  mineiro 

intensamente;  porém  há  um  diferencial  quando  o  comparamos  aos  artistas 

ambulantes pesquisados por Duarte: mesmo em viagem com o Clube Teatral ou 

para trabalhar e morar em uma nova cidade, Guerra tinha uma residência fixa. 

Antônio  Guerra  não  foi  um artista  ambulante,  mas  também não  foi  o  mineiro 

18 Na última página do álbum 7, encontramos novamente o referido recorte, escrito a caneta  O 
Jornal, Rio, 29-12-44. No álbum 6, o fragmento do periódico estava em meio a papéis de 1936.
19 Apesar de a pesquisa de Regina Horta Duarte ser sobre o século XIX, acreditamos que muitas 
das características dos artistas investigados pela autora, no referido período, se estendam até o 
início do século XX.
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enraizado e fechado a novos contatos, pois a vida de gerente, de ator e ensaiador 

teatral não combinava com uma vida isolada, fechada em seu mundo.

Atores  amadores,  como  Antônio  Guerra,  precisavam  ter  uma  fonte  de 

renda,  necessitavam  sobreviver  desempenhando  outras  atividades,  que  não  a 

teatral.  Muitas vezes, os próprios atores eram  quem financiavam as montagens 

das peças: o amor ao teatro era tanto que os amadores não mediam esforços para 

que as peças fossem encenadas. Segundo a entrevista do filho Danilo, o pai era 

quem apoiava o Clube. Olha, quem mais apoiava o Clube era ele mesmo. Porque  

ele perdeu dinheiro  para poder  pagar  certos artistas para trabalhar  (GUERRA, 

2006a). Danilo  afirma que Antônio Guerra não ligava para bens materiais,  ele 

vendia o que fosse preciso para financiar o teatro. De acordo com Danilo, Guerra,

 
em benefício do amor à arte, com isso o dinheiro foi indo embora, 
nós tínhamos bens, propriedades, acabou vendendo tudo e no fim 
deu o que deu.  Nós ficamos numa situação mais difícil.  Aquela 
chácara que era atrás do antigo ginásio, eram 51 lotes que eu fiz 
para  ele.  Ele  vendeu  aquilo  por  uma  banana.  Não  ligava,  não 
(GUERRA, 2006a). 

Com  os  problemas  financeiros  que  o  teatro  amador  enfrentava,  o  ator 

amador precisava fazer de tudo um pouco para que uma peça fosse ao palco. O 

amador, então, era aquele que desempenhava inúmeras funções, não só em cena 

como na vida real.  Danilo diz que o pai  era dono, bilheteiro,  arrumador,  vigia,  

encenava... [risos de todos] fazia tudo (GUERRA, 2006a). 

As dificuldades enfrentadas pelos amadores teatrais são confirmadas em 

uma  carta  que  encontramos  no  álbum  4.  O  fragmento  da  carta,  abaixo,  foi 

publicado em um periódico, não constando, acima do recorte, o nome e a data do 

jornal. A carta foi escrita, em 8 de julho de 1931, pelo Sr. Américo Teixeira, em 

resposta às críticas feitas aos amadores do Clube Teatral  Artur Azevedo, pela 

atuação na peça Os Milagres de Santo Antônio. O Sr. Teixeira diz que o escritor é 

anônimo,  mas o recorte,  também sem nome do jornal  e  sem data,  colado na 

mesma  página  em  que  encontramos  o  recorte  do  periódico  com  a  carta,  foi 

assinado por  AVLIS.  Através das palavras do Sr. Teixeira, percebemos que os 

amadores  lutam com  muitas  dificuldades,  dentre  elas,  as  ocupações  desses 
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amadores  que  são  todos  empregados.  O  fato  de  todos  os  amadores  serem 

empregados, ou seja, todos eles terem um trabalho, além do teatral, significava 

que deviam cumprir tarefas e horários impostos por um patrão e ainda ter tempo 

para se dedicar aos trabalhos teatrais. Portanto, diante de tantas lutas, criticar os 

amadores era uma injustiça. O fato de serem amadores, com tantas dificuldades, 

desculpava os pequenos deslizes.

Esse  crítico  anônimo  julgou  com  bastante  injustiça,  (motivada, 
talvez, pela sua completa ignorância em matéria de teatro) por isso 
que se trata de um grupo composto exclusivamente de amadores, 
que  lutam  com  as  maiores  dificuldades  como  sejam:  a 
impossibilidade  de  fazerem  ensaios  no  palco  do  teatro,  as 
ocupações desses amadores que são todos empregados e muitas 
outras  coisas  cuja  enumeração  seria  enfadonha  (GUERRA, 
s.d.,v.4, p.28).

Os amadores, além de terem um trabalho, que não o teatral, não tinham 

recursos financeiros para contratar pessoas especializadas, então, cuidavam do 

figurino, do cenário, da divulgação das peças, até mesmo da limpeza do teatro. 

Essa  vida  agitada,  fazendo  de  tudo  um  pouco  para  que  as  encenações 

acontecessem, mantém estreitas relações com o amadorismo teatral e, portanto, 

com a vida de Antônio Guerra. 

Nas  próximas  páginas  desta  dissertação,  utilizaremos  o  termo 

movimentação para designar algumas características dos amadores teatrais. As 

muitas  funções  desempenhadas  pelos  amadores:  ator,  ensaiador,  figurinista, 

divulgador  de  peças,  vigia  e  outras.  O  trabalho  fora  do  teatro,  que  rendia  o 

sustento aos atores amadores. A vida agitada, trabalhando fora do palco, no palco 

e nas horas vagas decorando textos, e buscando a melhor interpretação para os 

personagens. As muitas viagens, as turnês dos clubes de amadores por várias 

cidades.

Muitos motivos fizeram a vida de Antônio Guerra movimentada: as viagens 

em decorrência do trabalho na Singer, as apresentações dos espetáculos e mais 

tarde a construção da sede do Clube Teatral Artur Azevedo, que, além de palco 

para  as  peças  do  Clube,  serviu  como  sala  para  exibições  cinematográficas, 
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fazendo com que o amador fosse várias vezes ao Rio de Janeiro em busca de 

filmes  para  as  sessões  de  cinema.  Em 1951,  a  sede  do  Clube  Teatral  Artur 

Azevedo foi construída, pois  precisavam de um espaço próprio para ensaiar e 

apresentar as peças. Mas, diante das dificuldades financeiras, o prédio do Clube 

foi transformado em sala de exibição cinematográfica, obrigando o amador a se 

deslocar para o Rio de Janeiro em busca de filmes. Quando eu ia lá com ele, eu 

era pequenininho e o papai alugava um filme para o cinema aqui de São João del-

Rei, a gente ia à Cinelândia (GUERRA, Antônio, 2005a). 

De acordo com os álbuns, o amador morou em diversas cidades no período 

de  1917  a  1928,  conhecendo  novas  pessoas,  novos  lugares.  Durante  esse 

período,  Antônio  Guerra  mudou  várias  vezes  de  cidade  para  trabalhar  como 

gerente da fábrica de máquinas de costura Singer, mas o amador não deixava de 

trabalhar com o teatro nas cidades aonde chegava. Guerra morou em Juiz de Fora 

de 1917 a 1919, em 1919 foi para Lavras, de 1922 a 1926 Guerra foi um dos 

fundadores do Centro Teatral Brasileiro de Belo Horizonte e em 1926 o amador 

morou em Divinópolis. 

Na  nova  cidade,  fixando  moradia,  o  amador  participava  dos  grupos  de 

amadores já existentes, reativava aqueles que estavam apagados ou fundava um 

novo grupo de amadores, caso não houvesse. O recorte do jornal O Arrepiado, de 

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 192220, sem autor, é apenas um dos jornais 

que  confirmam  tal  fato.  Segundo  informações  que  obtivemos,  o  amadorismo 

teatral  local   vai  tornar-se  uma  realidade  entre  nós,  dados  os  esforços  dos  

devotados discípulos  da  arte  de  Talma -  Antônio  Guerra  e  Marcondes  Neves 

(GUERRA, s.d.,v.2,p.13).

O desejo de continuar vivendo a alegria, a emoção, o sonho e a fantasia, 

que  as  companhias  teatrais,  em turnê,  despertavam  no  público,  estimulava  a 

formação de grupos de amadores - como os de Antônio Guerra. Ao atenuar os 

limites entre o homem comum e o ator, os amadores não deixavam de romper 

com as relações pré-estabelecidas, com os desejos e restrições do dia-a-dia, uma 

20 O ano do recorte está rasgado em cima do número 9, pelo que presumimos que a data seja 
1922, pois os outros recortes, que estão na mesma página do álbum em que o cartaz foi colado, 
são de 1922.
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vez  que  interpretavam  personagens  com  características  físicas  e  psicológicas 

diversas  das  características  deles  fora  do  palco.  O  descompromisso  com  a 

seriedade e com a adequação do comportamento, levando muitas vezes a platéia 

ao  riso  descomedido  e  ao  exagero  dos  movimentos,  fazia  dessas  noites 

momentos tão agitados e alegres quanto as noites preenchidas por companhias 

visitantes.  Palco  de  solenidades  oficiais,  o  teatro  transformou-se  em  local  de 

entusiástica vivência política, social e de lazer, despertando preocupações pelas 

visíveis e perigosas potencialidades abertas.

A alegria, a emoção, o sonho e a fantasia das peças teatrais dos amadores 

do  Grupo  Dramático  15  de  novembro  alegraram as  noites  dos  são-joanenses 

durante muitos anos. Em 1916, época em que o Grupo já tinha mudado o nome 

para Clube Dramático Artur Azevedo, Guerra mudou-se de São João del-Rei. De 

acordo com os álbuns,  as  noites  de  espetáculos  já  não  aconteciam como na 

época em que o amador fazia parte do Clube.  Em 1928, Guerra retorna a sua 

cidade natal e aí vive até 1985, ano em que faleceu.  Com a chegada de Antônio 

Guerra a São João del-Rei, o nome do Clube foi mudado. O Clube Dramático Artur 

Azevedo passou a se chamar Clube Teatral Artur Azevedo, talvez para marcar 

uma nova fase. Segundo a coluna Arte Teatral21, de Plínio Campos da Silva,  de 

um recorte de jornal - sem nome e sem data -, o teatro em São João del-Rei, 

antes da chegada de Guerra, estava em total decadência, fato que evidencia a 

importância do amador para o teatro local.

Ora,  a  belíssima  iniciativa  dos  amadores,  alguns  veteranos 
daqueles tempos, levada a efeito no domingo do mês passado, dia 
26 de fevereiro, veio, felizmente, iniciar uma nova era de progresso 
no  teatro  daqui,  que  se  encontra,  há  anos,  em  completa 
decadência (GUERRA, s.d.,v.3, p.73).

Antônio Guerra passou 11 anos fora de São João del-Rei e durante esse 

tempo o teatro na cidade entrou em decadência. As atividades teatrais na cidade 

continuaram  a  existir,  pois  Guerra  confeccionou  um  álbum  referente  às 

apresentações que aqui aconteceram enquanto estava ausente, mas pelo recorte 

21 Presumimos que Arte Teatral seja o nome da coluna, pois o recorte foi colado acima da nota.
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acima entendemos que os espetáculos não aconteciam da mesma forma e nem 

com a mesma intensidade dos tempos anteriores, à época em que Guerra se 

encontrava à frente do Clube Dramático Artur Azevedo.

As viagens de Guerra, o fato de ele ter conhecido outras pessoas, outros 

lugares, ampliaram e enriqueceram suas experiências teatrais. Durante 11 anos o 

amador conviveu com outras pessoas, com outras realidades. Portanto, quando 

retornou de suas viagens, um novo mundo fazia parte da sua vivência teatral. 

Guerra  já  não  era  mais  o  mesmo   homem  de  1917:   trazia  consigo  novas 

experiências. Apesar de conhecer bem as histórias daqui, pois aqui viveu para o 

teatro  durante 23 anos,  ele  já  não via  mais o teatro  em São João del-Rei  da 

mesma forma que antes, ele trazia novidades para o teatro local. Acreditamos que 

o amador tinha intenção de ajudar os amadores que aqui ficaram, com a prática 

teatral que adquiriu enquanto esteve fora.

Guerra não só trabalhou como ator amador nos vários lugares por onde 

passou, mas ensaiou muitas peças. O amador desempenhou várias vezes o papel 

de ensaiador, papel esse que ampliava as suas funções, pois ele se aprimorava 

como  ator  e  podia,  também,  auxiliar  o  desempenho  de  outros  amadores. 

Encontramos um recorte de jornal, sem nome e sem data, com uma gravura de 

um ensaiador e um ator. Acima da gravura estava escrito:  O primeiro ensaio  e 

embaixo encontramos os dizeres: O ensaiador prepara o ator para um episódio de 

tragédia (GUERRA, s.d., v. 7, p.2). Tal recorte reforça a idéia de que o ensaiador 

não só cuidava da marcação da peça, mas também preparava o ator. Acreditamos 

que Guerra, a fim de ensinar os amadores que daqui não saíam, para melhorar a 

qualidade do teatro local, buscou não só trocar experiências com amadores de 

outras  cidades,  mas,  também,  praticar  intensamente  a  arte  teatral,  para  que, 

quando retornasse a São João del-Rei, pudesse ajudar aqueles que aqui ficaram. 

Segundo anotações feitas a lápis, provavelmente por Guerra, no alto dos cartazes 

das peças ensaiadas por ele em Belo Horizonte, marcando a quantidade de peças 

que  ensaiou,  as  apresentações  teatrais  eram diárias,  e  Guerra  chegou  a  ser 

ensaiador  de  152  peças teatrais  no  tempo em que  lá  residiu.  Antônio  Guerra 

trabalhou exaustivamente com o teatro nas cidades onde morou.
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Encontramos num recorte, coluna intitulada A Arte Dramática em São João 

del-Rei, transcrito do Jornal do Brasil, em 9 de janeiro de 1929, algumas palavras 

que reafirmam nosso pensamento22. O colunista, ao elogiar a atuação do Clube 

Teatral Artur Azevedo de São João del-Rei, evidencia que a distância da cidade 

mineira inviabilizava o aperfeiçoamento dos amadores na arte de dizer. Portanto, 

Guerra,  aprimorando  suas  habilidades  teatrais,  possibilitava  àqueles  que  não 

saíram de São João del-Rei, pela distância e inúmeras dificuldades, aprender um 

pouco mais sobre a arte de atuar. O experiente amador teatral podia  auxiliar os 

colegas que não tinham muita prática, que não conheciam, como ele, o teatro.

Pena  é  que  aquela  longínqua  cidade  não  permita  a  ida,  pelo 
menos semanal,  de  uma pessoa que ensinasse,  principalmente 
aos novos do referido clube, a sublime arte de dizer, de todas a 
mais bela, e a mais útil e necessária mesmo aos que se dedicam a 
falar em público, sejam oradores, professores ou atores.
Sem uma eficiente e prática orientação artística a perfeição virá 
mais devagar, é certo mas também é certo que virá um dia, talvez 
sem  muita  tardança,  demandando  apenas  tempo,  paciência  e 
perseverança (GUERRA, s.d., v.3,p.95).

As viagens e as mudanças de cidades impossibilitaram a Antônio Guerra 

levar  uma  vida  dentro  dos  moldes  de  uma  mineiridade  sedentária,  porém,  o 

amador não foi  como os atores ambulantes e artistas circenses. O seu grande 

diferencial era fazer parte da sociedade dos lugares por onde passava, tornando-

se um dos membros da comunidade. No recorte do jornal A Estrela da Oeste, de 

Divinópolis,  15  de  agosto  de  1926,  sem  autor,  Coluna:  Antônio  Guerra,  

encontramos os dizeres que corroboram nosso pensamento.

A  11  deste  mês,  transcorreu  o  auspicioso  natalício  do  nosso 
prezado  amigo  Antônio  Guerra,  laborioso  gerente  da  Singer 
Sewing Machine Co., nesta cidade.
Apesar de ter transferido recentemente a sua residência para aqui, 
o ilustre aniversariante já  é uma parte integrante da nossa boa 
sociedade, que o estima e considera (GUERRA, s.d., v.3,p.64).  

22 Essa Coluna saiu no jornal A Ribalta, do Clube Teatral Artur Azevedo, de São João del-Rei, em 
26 de fevereiro de 1929.
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Guerra  foi  um dos integrantes  da  sociedade de Divinópolis  e  de  outras 

localidades,  mas o  amador  não se  tornou membro da sociedade de todas as 

cidades por  onde passou,  pois  viajou  várias  vezes com o  Clube Teatral  Artur 

Azevedo, a fim de apresentar peças teatrais,  mantendo-se nas localidades por 

poucos  dias,  porque  outras  cidades  aguardavam  a  chegada  dos  amadores 

teatrais. Podemos associar essas viagens dos atores amadores às dos artistas 

ambulantes,  pesquisados  por  Duarte,  que  percorriam  o  estado  intensamente. 

Porém,  os  amadores  mantinham  vínculos  estreitos  com  sua  cidade  natal, 

chegavam ás pequenas cidades, representando a cidade de São João del-Rei, o 

que não acontecia com os artistas pesquisados por Duarte. Apesar de algumas 

diferenças entre os ambulantes e os amadores teatrais, os artistas, de um modo 

geral,  quando  chegavam  às  pequenas  cidades,  modificavam  a  rotina  da 

população.

Quando o Clube Teatral  Artur Azevedo viajava em turnê,  os jornais das 

cidades por onde os amadores passariam, noticiavam a chegada dos artistas com 

grande entusiasmo. Jornais e panfletos, distribuídos pela cidade que receberia os 

amadores por alguns dias, solicitavam que a comunidade os recepcionasse na 

gare. (Ver figura 3)

Muitas pessoas importantes os aguardavam em clima de festa:  prefeito, 

juízes,  promotores,  enfim,  a  alta  sociedade  homenageava  os  artistas  desde  a 

chegada  até  o  dia  da  partida.  No  jornal  O  Correio  teatral,  coluna  Excursão 

vitoriosa, sem autor e sem data, falando da excursão dos amadores à cidade de 

Formiga,  o  redator,  além das pessoas  citadas abaixo,  menciona vários  outros 

nomes,  provavelmente  de  pessoas  importantes  da  cidade,  que  esperaram  os 

amadores na estação.

Entre  as  numerosas  pessoas  representativas  que  tomavam 
literalmente a gare da Rede, por ocasião da chegada, pudemos 
contar o Sr. Prefeito Carlos Camarão, o Dr. Francisco Franco de 
Almeida (Juiz de Direito), os Drs. Djezar Leite, Albertino Maria, prof
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Figura 3 – Convite à população de Lima Duarte para recepcionar os amadores na 

estação (GUERRA, s.d.,v.7, p.58).
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Antônio Leite ( Diretor do Ginásio “A Vieira”) (GUERRA, s.d., v.7, 
p.108). 

De acordo com o recorte do jornal  A Tribuna,  de 16-2-3623, Notas Teatrais, sem 

autor, percebemos como o grupo são-joanense, de aproximadamente 60 pessoas, 

foi  bem  recebido  pela  sociedade  barbacenense.  Amigos,  admiradores  e  até 

mesmo o deputado da cidade visitou os amadores. Uma caravana de amadores, 

músicos,  gentis senhorinhas e rapazes de nossa culta sociedade,  com certeza, 

gerou  conversas  e  expectativas,  alterando  o  dia-a-dia  dos  moradores  de 

Barbacena.

A caravana  dos  excursionistas   daqui  partiu,  quarta-feira,  4  do 
corrente, pela manhã, com destino a Barbacena. Era composta de
umas 60 pessoas:  gentis senhorinhas e rapazes de nossa culta 
sociedade,  amadores  teatrais  (dentre  os  quais  muitos  do  “Artur 
Azevedo”),  orquestra  “Ribeiro  Bastos”,  pessoal  da  “Caixa  do 
Teatro”, e algumas pessoas da família dos amadores.
Durante o dia, os visitantes receberam muitas visitas de pessoas 
amigas e admiradores, entre elas a do deputado Bonifácio Filho 
(GUERRA, v.6, s.d., p.96).

A partir do álbum 7, 1939, notamos um aumento significativo das turnês do 

Clube Teatral Artur Azevedo. Muitas cidades foram visitadas: Lima Duarte, Dores 

de Campos, Barbacena e Santos Dumont.  Em  1942,  vários  recortes evidenciam 

uma nova turnê, de muito sucesso, do Clube Teatral Artur Azevedo às cidades de 

Lavras e Formiga. De acordo com o recorte do jornal, Diário do Comércio de 21-

11-93924, Notas Teatrais, Clube Artur Azevedo, escrito por J.A. Viegas, verificamos 

tal fato.

Para a realização do seu programa de excursão artística, fez a sua 
primeira viagem com destino a cidade de Lima Duarte, de onde já 
havia  recebido  um  atencioso  convite  do  grêmio  de  amadores 
Ribalta-Clube. Partindo desta cidade os nossos amadores deram 4 
espetáculos na cidade de Dores do Campos, 2 em Barbacena, 5 
em Santos Dumont, daí seguindo para Lima Duarte, onde deram 5 
espetáculos.
Nessa cidade os nossos amadores foram recebidos festivamente 
pela população local com verdadeiro carinho, estando a estação 

23 A data foi escrita a caneta.
24 O nome e data do jornal foram escritos a caneta.
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repleta de representantes da sociedade,  tocando nessa ocasião 
excelente  banda de música e espoucar de foguetes.
Por  ocasião  do  desembarque  fez  uma  saudação  em  nome  do 
“Ribalta-Clube”, o seu presidente e amador sr. Floriano Andrade, 
inteligente amador do “Artur Azevedo”, respondeu a saudação em 
ótimo improviso (...).
O Sr. Coronel Benjamin Ivo Moreira, adiantado capitalista prestou 
significativa homenagem aos amadores visitantes, oferecendo-lhes 
um delicado lanche em sua residência e pondo à sua disposição 
charretes para passeio. O Ribalta Clube ofereceu-lhes sorvete no 
Bar Azul, fazendo uma saudação de oferecimento o dr. Olivardes 
de Oliveira, inteligente advogado.
Com o teatro completamente cheio do que a sociedade tem de 
mais fino e seleto, realizaram-se os espetáculos, (GUERRA, s.d., 
v.7, p.44).

O  recorte  acima  evidencia  as  cidades  por  onde  os  amadores  teatrais 

passaram e o número de peças que encenaram. A população, eufórica com a 

chegada dos ilustres artistas,  os esperava, na estação, com banda de música, 

foguetes e discursos. Depois da chegada dos amadores, lanches, passeios, bailes 

e  jantares  eram  oferecidos  aos  visitantes.  Os  jornais  noticiavam  os  eventos 

relacionados à estada dos amadores teatrais. O cotidiano das pequenas cidades 

não era  mais  o  mesmo,  as  pessoas deixavam suas atividades habituais  e  se 

envolviam com os acontecimentos relacionados aos artistas.

Mesmo quando Antônio Guerra chegava a cada nova cidade para morar, 

mudanças  no  cotidiano  dos  habitantes  aconteciam,  pois,  trazendo  inovações, 

notícias, hábitos e modas de outros lugares, o amador influenciava na rotina dos 

moradores. O recorte de jornal de Belo Horizonte, de 19 de abril de 192225, sem 

autor, coluna intitulada Excêntrico Mineiro, afirma que Antônio Guerra, ao chegar à 

capital, organizou um grupo teatral e trabalhou em prol da construção da igreja da 

Lagoinha.  Portanto,  a  chegada  do  amador  transformou  o  cotidiano  de  muitos 

moradores de Belo Horizonte.

Como é sabido, Antônio Guerra, discípulo extremado da arte de 
representar, vindo para esta capital e ressentindo a falta de uma 
sociedade  teatral,  organizou,  vencendo  grandes  dificuldades,  o 
grupo  que  trabalha  em  benefício  da  construção  da  igreja  da 
Lagoinha (GUERRA, s.d.,v.2, p.2).

25 A cidade e a data estão impressas na coluna, acima do título.
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Essa movimentação de Antônio Guerra,  seja de mudança em uma nova 

cidade, ou em turnê com o Clube Teatral Artur Azevedo, lembra-nos o narrador 

viajante de Benjamin (1985), aquele que chegava às cidades cheio de novidades 

para contar de outros lugares, alterando a rotina dos moradores. Mas, por outro 

lado, o fato de o amador ter morado durante tanto tempo em São João del-Rei e 

para cá retornado até o final de seus dias, permite-nos lembrar um outro narrador 

benjaminiano, o sedentário, ou seja, aqueles homens enraizados em suas terras, 

que conheciam bem as histórias e tradições do lugar onde viviam.

Benjamin, ao falar sobre o narrador sedentário e o viajante, nos diz que, 

apesar de o narrador nos parecer alguém familiar, próximo, ele não está presente, 

vivo, entre nós, mas mesmo distante ele quer intercambiar experiências. É essa 

proximidade  entre  Guerra  e  o  mundo  em  que  ele  viveu,  que  sentimos  ao 

manusear os álbuns, olhar as fotos, ler as anotações feitas por ele a lápis, abrir e 

fechar inúmeras vezes os cartazes das apresentações teatrais, ler os recortes dos 

jornais. Apesar de Antônio Guerra não estar mais vivo entre nós, ele continua a 

nos  ensinar  muito  sobre  o  teatro  amador,  não  só  de  São  João  del-Rei  mas 

também de outras localidades. 

Guerra  sabia  ensinar  sobre  as  coisas  do  teatro,  pois  retirou  das 

experiências vividas por ele e por muitas outras pessoas, que como ele amavam o 

teatro, as histórias que compõem seus álbuns. Com os recortes dos álbuns, ele 

nos deixou vários ensinamentos sobre a vida teatral, contou-nos como o teatro foi 

importante para a época em que viveu, como as pessoas se divertiam, o que elas 

faziam, como um ator deveria agir no palco e o que não podia fazer, como os 

amadores  eram amados  ou  repentinamente  esquecidos.  Enfim,  Guerra  ensina 

sobre  o  teatro  e  sobre  a  importância  de  guardarmos,  arquivarmos,  as  nossas 

experiências,  pois,  num  tempo  posterior,  elas  poderão  ser  lidas  por  outras 

pessoas e reinterpretadas . 

2.3. A mobilidade da vida do amador na montagem dos álbuns
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Acreditamos que as experiências de vida do amador e ensaiador teatral, 

Antônio Guerra, tenham influenciado na forma como os álbuns foram montados. 

Através da leitura que Regina Horta Duarte fez de cartazes circenses, no livro O 

circo em cartaz (s.d.), buscaremos ler a disposição dada por Guerra aos recortes e 

cartazes teatrais dos álbuns. 

Duarte resgata a sensibilidade dos artistas de circo através de cartazes, 

porque esse povo nômade tem como característica a tradição oral;  trabalhar a 

partir da memória oral, remeteria o trabalho de Duarte no máximo às primeiras 

décadas do século XX. Então, Duarte consegue vislumbrar uma fresta. Através 

dos anúncios que saíam nos periódicos das cidades mineiras, com a finalidade de 

levar o público ao circo, os artistas deixaram suas marcas arquivadas, rastros da 

sensibilidade  circense,  pois  os  cartazes  eram provavelmente  produzidos  pelos 

componentes  das  companhias,  já  que  tinham  a  finalidade  de  divulgar  os 

espetáculos.  Foi  através  desses  pequenos  anúncios  que  Duarte  resgatou  a 

sensibilidade circense, tornando possível conhecer um pouco mais os artistas que 

prometiam alegria, surpresa, divertimento, emoção, beleza e movimento para lotar 

os espetáculos.

Nós também buscaremos resgatar a sensibilidade do amadorismo teatral a 

partir  da  escrita  dos  cartazes das apresentações teatrais  e  da  montagem dos 

álbuns  de  Antônio  Guerra,  interpretando  a  maneira  como  os  recortes  foram 

combinados, dobrados e colados nos álbuns. A memória oral também nos é muito 

importante, pois, a partir dos relatos dos filhos do amador e de outras pessoas que 

conviveram com Antônio Guerra,  poderemos suplementar nossas suposições e 

interpretações.  Sabendo que todos os seis filhos de Guerra estão vivos e que 

foram entrevistados, que muitas pessoas importantes daquela época ainda vivem, 

confrontando as informações escritas com os relatos orais, poderemos ter acesso 

a informações preciosas sobre Guerra e o tempo em que ele viveu. 

Apesar de a atividade escrita ter ocupado um papel secundário na vida do 

circo, o que não é o caso dos amadores teatrais, os anúncios circenses publicados 

nos  jornais  das  pequenas  cidades  mineiras  revelam  que  mesmo  através  da 

82



escrita,  as  idéias  de  movimento,  alegria  e  emoção,  que  caracterizam o  circo, 

estavam presentes nos cartazes. Os recursos técnicos utilizados pelos artistas, os 

quais  produziam  as  propagandas  dos  espetáculos,  rompiam  com  a  escrita 

tradicional,  dando  leveza  e  movimento  às  palavras.  Tais  técnicas  tinham  a 

finalidade de atrair o público com promessas de movimento, surpresa e emoção.

As  tautologias  eram um desses  recursos,   repetiam-se  as  palavras  em 

várias partes dos cartazes, em cima, embaixo, de um lado, de outro, lembrando a 

mesma estratégia de um ambulante a apregoar pelas ruas o espetáculo, pois o 

movimento  contagiava  as  palavras,  elas  se  repetiam  e  se  construíam 

ritmicamente.  Os anagramas também eram constantes nos cartazes - caracteres 

tipográficos,  dispostos  de  tal  maneira,  que  representavam  o  conteúdo 

simbolicamente - eles aproximavam o texto da figura. Por exemplo, se o número 

circense que merecia destaque era o hipismo, a figura de um artista montado em 

um cavalo era freqüente. Prendendo as coisas na armadilha de uma dupla grafia, 

os anagramas uniam assim o olhar à leitura, ou seja, só de olhar o leitor já sabia a 

grande atração do circo. Não era necessário ler as informações dos cartazes para 

saber que haveria um importante número hípico. 

A insistência na repetição dos pontos de exclamação era um recurso  que 

levava  o  leitor  a  se  lembrar  dos  objetos  lançados  ao  ar  em  números  de 

malabarismo. Com a finalidade de destacar as idéias de velocidade e destreza, as 

palavras às vezes contornavam figuras que expressavam tais idéias, constituindo-

se  como  moldura  para  essas  imagens.  Além  dessas  técnicas  de  escrita,  os 

artistas circenses utilizavam da diversidade das fontes tipográficas da época. As 

letras  trabalhadas,  rebuscadas,  com  sombreamentos,  lembravam  os  adornos 

usados pelos artistas, as cores e o brilho das noites circenses.  Enfim, o trabalho 

com a  escrita  buscava  instaurar  os  números  das  apresentações  do  circo  nos 

cartazes, rompendo assim com a forma rígida e fixa da grafia tão utilizada pela 

população sedentária.

Analisando os anúncios circenses, percebe-se que além das informações 

sobre  o  espetáculo  -  como:  local,  hora,  duração,  preço,  nome  das  pessoas 

importantes para as quais se haviam apresentado e os elogios que delas teriam 
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recebido,  especialidades, habilidades individuais, músicas, tipos de animais -, a 

disposição das frases tinha como finalidade capturar  o  leitor,  assim como nas 

ruas o palhaço capturava a meninada. Os anúncios permitiam ao leitor antever o 

que  aconteceria  nas  noites  de  espetáculo.  Dentro  de  um  jornal  visualmente 

monótono, os cartazes se destacavam pela criatividade e movimento, quebrando a 

homogeneidade dos outros anúncios. Os olhos dos leitores estavam sempre se 

deslocando, muitas vezes se fazia necessário virar o jornal para ler o que estava 

escrito de um lado ou de outro do cartaz de um espetáculo. As frases podiam 

instaurar  gradações  progressivas,  ocupar  lugares  inusitados,  preencher  os 

cartazes por todos os lados. Os leitores, tendo o ritmo dos olhos  aumentado, 

mudavam sua postura ao ler o jornal. Os textos circenses não eram só para serem 

lidos, mas também para serem vistos. A mensagem era transmitida ao primeiro 

olhar. A forma como a palavra era desenhada nos cartazes, se assemelhava ao 

espetáculo, pois as imagens e as palavras pareciam dançar no papel. Talvez, ao 

ler  os  anúncios  dos  espetáculos,  o  leitor  lembrasse  de  outros  circos  e  seu 

coração,  quem sabe,  pulsaria  mais  apressadamente,  começando  então  nesse 

momento  o  primeiro  número  do  espetáculo  -  o  sentimento  despertado  pelos 

anúncios circenses no coração de cada leitor.

A linguagem gestual e musical permeava a vida dos artistas de circo, pois 

eles  aprendiam  as  atividades  dos  espetáculos  através  do  convívio  com  os 

familiares e amigos, portanto, gestos e músicas  faziam parte do cotidiano dos 

artistas. O aprendizado circense não se  fazia  em livros  nem nas escolas,  era 

passado de artista para artista, através da força da tradição oral e da observação, 

pois  a  memória  arquivava  os  repetidos  ensaios,  os  movimentos  e  as 

transformações dos mais experientes.

Os amadores teatrais também utilizavam a linguagem gestual e musical nas 

apresentações cênicas. O gesto,  a mímica e a expressão corporal eram muito 

importantes  para  o  bom desempenho  do  ator.  O  amador  não  se  comunicava 

apenas com a boca, mas com os gestos, todo o corpo precisava falar na hora de 

atuar. A música também fazia parte dos espetáculos. Algumas vezes o papel do 

amador exigia que ele cantasse em cena e em outros casos a peça era musicada, 
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fazendo  parte  do  espetáculo  uma  orquestra.  Como  os  artistas  circenses,  os 

amadores  também aprendiam a  arte  de  atuar  uns  com os  outros,  não  havia 

escolas teatrais e o acesso aos  livros era difícil. Assistindo à atuação dos colegas, 

observando e ouvindo os conselhos dos mais experientes, o amador aprendia a 

arte de atuar.

O  recorte  do  jornal  O  Zuavo,  de  25  de  setembro  de  191626,  nota  de 

Azevedo  Machado,  comenta  sobre  o  desempenho  da  amadora  Margarida 

Pimentel  quanto  às  suas  habilidades  vocais,  cantou  muito  sentimental  e 

artisticamente logo à entrada que triunfantemente fez em cena  (GUERRA, s.d., 

v.13, p.65). Quanto ao gesto, o recorte do jornal do Clube Teatral Artur Azevedo, 

O Teatro, de 04 de abril de 191527, coluna A Mímica, de Júlio Dantas, atesta sua 

importância.

Teatro  é  a  ficção  expressiva  dos  sentimentos  e  das  paixões 
humanas.  Exteriorizando  o  homem,  os  sentimentos  e  as  suas 
paixões  por  meio  do  gesto,  o  grito  e  a  palavra  são  os  três 
elementos da expressão teatral. Pode haver ficção de sentimentos 
e de paixões sem a palavra e sem o grito; não pode existir teatro 
sem o gesto (GUERRA, s.d.,v.1, p.75).

Assim como os artistas ambulantes sempre diziam o nome das pessoas 

importantes,  para as quais se haviam apresentado,  o  Clube Teatral  Dramático 

Familiar também fazia questão de dizer os nomes dos clubes dos quais Guerra 

tomou parte. Antônio Guerra, ao chegar de mudança em uma cidade, era sempre 

muito  bem  recebido,  os  jornais  noticiavam  a  chegada  dele  com  grande 

entusiasmo, enfatizando sempre a sua atuação no meio artístico teatral. O cartaz 

de uma das primeiras apresentações do grupo de amadores do Clube Dramático 

Familiar, no Cine-Avenida de Divinópolis, peça Morgadinha de Val flor, em 1º de 

outubro de 192628, trazia informações quanto aos clubes teatrais, em cujos, seu 

mais novo e ilustre membro, Antônio Guerra, participou, talvez para confirmar a 

26

2

 O nome do jornal e a data não foram recortados do jornal, como de costume, e sim escritos a 
caneta. 
27 Foi escrito a lápis o número 6, em cima da impressão do número 5 de 1915.
28 O ano não estava impresso no cartaz. Os números 192 foram escritos com caneta preta e o 6 foi 
escrito com caneta azul. 
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competência,  experiência e influência do amador e ensaiador no meio artístico 

teatral, dando, assim, mais importância ao Clube.

Clube  Dramático  Familiar,  sociedade  que  tem  como  ensaiador 
Antônio  Guerra,  ex-delegado  da  Casa  dos  Artistas,  em  Belo 
Horizonte,  e  ex-ensaiador  das  mais  acreditadas  sociedades 
artísticas do Estado, como sejam:- “Centro Teatral Brasileiro”, de 
Belo Horizonte. “Grêmio Belmiro Braga”, de Juiz de Fora. “Clube 
15 de Novembro”, de S. João del-Rei; “Clube Dramático Familiar”, 
de  Lavras,  e  “Clube  Teatral  Barbacenense”,  de  Barbacena 
(GUERRA, s.d.,v.3, p.65).

Um fator que merece destaque, quando comparamos os artistas circenses 

aos amadores teatrais, é a forma como esses artistas divulgavam nas pequenas 

cidades a chegada das companhias. Segundo Duarte (s.d.), os artistas circenses 

tentavam  capturar  o  público  para  os  espetáculos  através  dos  cartazes  das 

apresentações,  dos  anúncios  nos  jornais  e  da  chegada  das  companhias 

ambulantes na cidade. Assim que o agente do circo publicava no jornal local a 

breve chegada da companhia, a notícia se espalhava e a vida da cidade passava 

a  girar  em  torno  da  expectativa  de  como  seriam  os  artistas,  os  animais,  os 

números,  enfim,  o espetáculo.  Tudo relacionado ao circo enchia de fantasia  e 

esperança a mente dos moradores. 

A chegada de Antônio Guerra em São João del-Rei, em 1928, foi notícia 

nos jornais locais. Guerra, ao retornar à sua cidade natal, São João del-Rei, não 

retornava a uma nova cidade. Mas a cidade já não era mais a mesma de antes e o 

amador também não era mais o mesmo. A cidade estava cheia de novidades aos 

olhos  do  amador  e  Guerra,  mais  velho  e  experiente,  também era  um homem 

diferente aos olhos de seus conterrâneos.  A chegada do amador foi  noticiada 

pelos  jornais  locais,  enchendo  de  sonhos  e  fantasias  a  vida  de  muitos  são-

joanenses.   Antônio  Guerra  chegava  à  sua  terra  depois  de  tantos  anos  fora, 

tornando-se,  então, o assunto da cidade. De acordo com um recorte – sem o 

nome do jornal e sem a data –, coluna Arte Teatral de Plínio Campos da Silva, o 

teatro aqui andava apagado, nublado. 
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O sr. Antônio Guerra, o “Niquinho”, o inesquecível frei Antônio de 
Pádua dos “Milagres de Santo Antônio”,  passou a residir  em S. 
João del-Rei.
Ora, quanto a nós, que o conhecemos, sempre incansável em tudo 
que se relaciona com o “movimento do Teatro”, a sua vinda para 
aqui esclareceu o horizonte, há muito nublado, e já se comentam 
pelos “cafés” os prognósticos da próxima estréia do “Clube Teatral” 
e os papéis que serão confiados a graciosas amadoras e distintos 
amadores, todos representantes do nosso escol social (GUERRA, 
s.d., v.3,p.73). 

A divulgação da chegada de Guerra nos jornais locais modificou o ambiente 

e  o  cotidiano  da  cidade,  levando  muitos  são-joanenses  a  sonhar  com  os 

espetáculos.  As  pessoas  só  falavam  nas  novas  apresentações  teatrais.  Os 

comentários,  nos  “cafés”,  giravam  em  torno  de  quem  seriam  os  amadores  e 

amadoras que se uniriam a Guerra para compor o grupo de atores, quais seriam 

os  papéis  desempenhados  pelos  amadores,  quais  as  peças  que  seriam 

ensaiadas,  qual  seria  a  primeira  peça  a  ser  apresentada.  Como  se  as 

apresentações  já  tivessem  começado,  a  simples  nota  da  chegada  de  Guerra 

despertava a alegria e emoção das noites de espetáculo. Os comentários eram 

muitos,  as pessoas conversavam e lembravam das apresentações anteriores e 

ficavam sonhando, imaginando como seriam aquelas que ainda estavam por vir. A 

chegada de Guerra suscitou na população são-joanense a emoção, o sonho e a 

imaginação das noites de espetáculos.

Com exceção do momento em que Guerra retornou a São João del-Rei e 

de alguns outros, quando o Clube viajava em turnê, o grupo de amadores do qual 

Guerra  fazia  parte  não  modificava  a  rotina  das  pessoas  com  a  balbúrdia  da 

chegada, como as companhias circenses, os ilusionistas e amadores de outras 

cidades, pois o Clube tinha endereço fixo na própria cidade. Mas mesmo assim, os 

cartazes anunciando uma peça teatral,  os comentários nas colunas dos jornais 

sobre as peças ou sobre a atuação dos amadores, as festas na casa de Antônio 

Guerra e a expectativa pela visita de pessoas ilustres para assistir ou participar de 

apresentações teatrais enchiam de ilusões e sonhos, povoando a imaginação das 

pessoas,  fazendo  com que  muitos  deixassem seus  afazeres,  sua  rotina,  para 

sonhar com as apresentações, imaginando como seriam as noites de espetáculo.
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Como os amadores locais não podiam usar da estratégia da chegada para 

divulgar os espetáculos, pois já se encontravam na cidade, eles promoviam as 

peças de várias maneiras.  Utilizavam os cartazes não só para dar informações 

simples como o dia, a hora e o local do espetáculo, como também para informar 

sobre  quais  amadores  desempenhariam  os  papéis,  as   pessoas  ilustres  que 

seriam homenageadas com a encenação,  a  finalidade da peça:  rir,  divulgar  a 

moral e os bons costumes, qual seria a orquestra a tocar, os poemas que seriam 

declamados, enfim, tudo que enaltecia o momento da apresentação era destacado 

nos cartazes que se espalhavam pela cidade. As palavras preenchiam os cartazes 

por todos os lados, falando da temática da peça, descrevendo os amadores que 

participariam da  apresentação  e  os  números  especiais  como canto,  dança  ou 

declamação de poema. Tal fato pode ser verificado no cartaz mencionado abaixo, 

no  qual  detalhes  minuciosos  sobre  a  apresentação  teatral  são  descritos.  (Ver 

figura 4).

Não só os cartazes divulgavam as peças, mas os jornais dos clubes de 

amadores também. Os amadores aproveitavam o jornal do clube para anunciar a 

peça que seria encenada nos próximos dias e as que já estavam em fase de 

ensaio, para uma apresentação futura. (Ver figura 5)

Os periódicos locais também auxiliavam, comentando sobre a qualidade da 

peça e a competência dos amadores. Os jornais notificavam o antes e o depois 

das  apresentações,  tecendo  comentários  sobre  a  atuação  dos  amadores  e  a 

reação  do  público.  No  recorte,  sem  o  nome  do  jornal,  coluna:  Grupo  15  de 

Novembro, sem autor e sem data, o redator divulga a peça que  será  apresentada 

pelo  novo  grupo  teatral  são-joanense.  Este  grupo,  constituído  por inteligentes 

amadores e que acaba de ser reorganizado, levará à cena, no Teatro Municipal, a  

comédia em três atos: Dar corda para se enforcar (...) (GUERRA, s.d.,v.1, p.39).
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Figura 4 – A parte inferior do cartaz está separada para melhor visualização, pois,  

no álbum, esta parte está dobrada. No alto do cartaz, o leitor toma conhecimento  

89



que a revista São João del-Rei é falada, musicada, sincronizada e cantada. Não 

consta no cartaz a  atividade desempenhada por Antônio Guerra na revista, mas a  

fotografia dele no centro, um anagrama, evidencia a participação dele na peça.  

Encontramos no livro escrito pelo amador, em duas apresentações da revista, a  

menção do nome de Antônio Guerra como marcador e encenador da peça S. João 

del-Rei. Na primeira coluna do cartaz encontramos um detalhamento dos atos da  

peça, na coluna do meio temos todos os personagens e os respectivos atores, na  

terceira  coluna  há  uma  descrição  dos  componentes  musicais.  Os  amadores  

anunciam no final do cartaz a próxima apresentação: A Jurity. Encontramos uma 

tautologia, com a repetição da frase: Todos ao teatro! (GUERRA, v.6, s.d.,p.41).

Figura 5

                 Página 1, jornal O Teatro, do Clube Dramático Artur Azevedo. 
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                  Página 3, jornal O teatro, do Clube Dramático Artur Azevedo.

Figura 5 – Jornal  O Teatro, do Clube Dramático Artur Azevedo, focalizando as  

páginas 1 e 3. Abrindo o jornal na terceira página, encontramos a divulgação da  

peça Tosca, com os respectivos atores e  personagens. No final da página, vide  

destaque  acima,  encontramos  as  duas  próximas  apresentações:  O  Conde  de 

Monte Cristo e Deus e a Natureza (GUERRA, v.1, s.d., p.67).
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Ao lado do recorte,  citado acima,  encontramos uma coluna do jornal  A 

Reforma,  de  4  maio  191329,  sem o  nome do  autor,  comentado  a  respeito  do 

desempenho dos amadores na peça Corda para se enforcar. Inicialmente a peça é 

divulgada no jornal local, depois o periódico relata sobre a noite do espetáculo.

Realizou-se no dia  30  o espetáculo anunciado pelo Grupo 15 de 
Novembro, com a boa comédia, Corda para se enforcar.
É um grupo de amadores inteligentes que pode progredir  muito 
pela boa vontade e dedicação à arte revelada pelos amadores que 
o compõem. Basta que procurem um bom ensaiador.
O espetáculo correu bem e agradou (GUERRA, s.d., v.1, p.39).

Além dos periódicos da época e dos jornais do clube, os atores amadores 

utilizavam  recursos  técnicos  na  confecção  dos  cartazes  das  apresentações 

teatrais,  a  fim de atrair  o  público para  as  noites de espetáculo.  A  escrita  dos 

cartazes das apresentações teatrais buscava transmitir as idéias de movimento, 

surpresa, alegria, emoção e diversão do teatro. Analisando os cartazes das peças, 

percebemos que eles tinham como finalidade além de informar, permitir ao leitor 

antever o que aconteceria nas noites de espetáculo. (Ver figura 6)

Os   cartazes  eram  cheios  de  enfeites,  adornos,  contornos  em  negrito, 

destacando o  nome da peça ou um outro  fato  qualquer.  Letras  rebuscadas e 

escritas em cores fortes buscavam chamar a atenção do leitor, lembrando o brilho 

das noites de espetáculo. (Ver figura 7) Tais efeitos nos lembram as luzes, o brilho 

das roupas dos personagens e os muitos objetos dos cenários que ocupavam o 

palco. Alguns cartazes de apresentações especiais, peças que eram encenadas 

para  homenagear  uma  pessoa  ilustre  ou  em comemoração  ao  aniversário  de 

algum membro do clube, traziam algumas vezes  a  foto  do  homenageado  e 

tinham as letras escritas em dourado. A importância do evento manifestava-se 

através das palavras e da forma como o cartaz era confeccionado.

Assim como os artistas circenses e teatrais utilizavam recursos técnicos na 

confecção  dos  cartazes  das  apresentações,  a  fim  de  expressar  as  idéias  de 

movimento,  alegria,  surpresa  e  emoção,  que  caracterizam  o  circo  e  o teatro, 

29 O nome e a data do jornal foram escritos a caneta.
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Figura 6 – Este cartaz é um dos poucos que o amador cortou e separou as partes.  

Além  do  uso  de  vários  tipos  de  letras,  visualizamos  vários  traços  e  adornos  

diferentes.  Há  mãos  que  apontam  para  o  nome  da  peça,  destacando-a.  

Verificamos a presença de tautologias, a repetição das palavras: Hoje,  Dote e  

Artur Azevedo. Todos os espaços, todos os cantinhos do cartaz foram preenchido 

(GUERRA, v.1, s.d., p.32 e 33). 
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Figura 7 – Não só o cartaz acima é escrito com letras vermelhas, há cartazes  

escritos com várias cores e alguns com letras douradas (GUERRA, v.1, s.d., p.59). 
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acreditamos que Antônio Guerra também tenha utilizado a sua experiência como 

amador e ensaiador teatral para montar seus álbuns. Os álbuns contam a história 

do teatro,  permitindo a nós,  leitores,  imaginar  o  que acontecia  nas noites das 

apresentações teatrais.  Os recortes  destacam-se pela  criatividade como foram 

combinados, dobrados e colados, preenchendo lugares inusitados. Os álbuns não 

foram confeccionados apenas para serem lidos, mas para serem abertos, virados, 

mexidos, manuseados e tocados de diversas maneiras.

Os álbuns são repletos de recortes de periódicos da época. Para quebrar a 

leitura monótona e tradicional de um recorte de jornal, o amador colou cartazes de 

apresentações  teatrais,  fotografias,  cartas,  ingressos  de  peças,  enfim,  uma 

variedade enorme de papéis junto com os recortes de jornais. Essa mistura de 

papéis obriga-nos a modificar o nosso ritmo de leitura, fazendo com que nossos 

olhos e nossas mãos ora se movimentem rapidamente ora lentamente. 

Manuseando os álbuns, muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos 

assistindo a uma peça, procurando o melhor ângulo para observar o personagem, 

procurando a melhor posição para ler os recortes, ou nos surpreendendo com o 

desenrolar  dos  acontecimentos,  lendo  uma  notícia  ou  informação  inesperada. 

Outras vezes, sentimos como se fôssemos os próprios atores em  cena  e  Antônio

Guerra a nos dizer, abra os braços, dobre, desdobre, levante, sente, vire, fale. Há 

alguns momentos em que efetivamente conversamos com Guerra e nos pegamos 

a dizer: “-Você não quer que leiamos o que está embaixo desta folha”, ou, “-É para 

lermos só até aqui”. Guerra montou os álbuns de forma dinâmica, já que dinâmica 

é a forma de uma apresentação teatral. O dinamismo dos álbuns exige que nós 

leitores  desempenhemos uma performance  toda  especial  ao  manusearmos  os 

álbuns. É impossível ler aqueles cadernos grandes e grossos, como lemos um 

livro, um jornal ou um caderno comum.

Os recortes que compõem os álbuns são muito heterogêneos, até mesmo a 

lembrança de um baile oferecido aos amadores foi colada por Guerra em um dos 

álbuns. O amador colou recortes de jornais com jornais dos clubes dos quais fez 

parte, relatório de prestações de contas com recortes de jornais, fotografias com 

ingressos de apresentações teatrais, convites para espetáculos com cartas, enfim, 
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Guerra  misturou  todos  os  seus  papéis,  não  seguindo  nenhum  critério  de 

organização, apenas uma certa ordem cronológica. A única coisa que o material 

que compõe os álbuns tem em comum é o assunto, teatro.

Podemos associar essa mistura de recortes, fotos e papéis à relação dos 

atores no palco. Como os atores em cena, os papéis dos álbuns misturam-se a 

todo o momento. Às vezes, somos surpreendidos com páginas cheias de recortes 

e outras com apenas uma fotografia ou um outro papel. Como no palco, muitas 

vezes uma cena se desenrola com muitos personagens e outras com apenas um 

ator, nos álbuns, encontramos páginas cheias de recortes e às vezes um único 

recorte ou uma fotografia. Nos espetáculos a  relação dos atores é definida pelo 

desenrolar da peça e nos álbuns a relação dos recortes é definida  pelo assunto: 

teatro. (Ver figura 8 e 9)

Antônio  Guerra  colou  várias  fotografias  de  amadores  teatrais  em  seus 

álbuns,  aproximando  o  texto  da  imagem.  Nessas  fotografias,  o  amador  era 

focalizado  na  maioria  das  vezes  da  cintura  para  cima  ou  só  de  rosto.  Há 

fotografias que foram recortadas, a fim de destacar a fisionomia do amador ou da 

amadora. As fotos nos dizem muito através do olhar, conhecemos um pouco mais 

as  características  físicas  daqueles  atores  tão  falados  nos  recortes  de  jornais. 

Sabíamos,  através  dos  periódicos  da  época,  que  o  amador  ou  amadora  era 

inteligente, tinha uma boa dicção, tinha uma voz afinada, sabia desempenhar bem 

tal papel, enfim, conhecíamos as habilidades ou defeitos dos atores. Olhando os 

retratos,  deixamos  de  imaginar  como seriam aqueles amadores tão comentados 

nos jornais e passamos a  conhecer  seu  rosto,  seu  cabelo,  suas  roupas, seu 

sorriso  ou ar sério. Através das fotos, Guerra nos dá um rosto ao que era palavra, 

associando a imagem do amador aos textos dos recortes.

Guerra dobrou e colou os cartazes das apresentações teatrais de um jeito 

todo especial. Quase todos os cartazes das apresentações teatrais têm uma certa 

mobilidade,  obrigando-nos  a  movimentá-los  ao  lê-los.  Como  eram  cartazes 

grandes e não cabiam colados por inteiro nas folhas dos álbuns, eles não foram 

cortados e  sim  dobrados  de  diferentes formas. E mesmo os cartazes pequenos,
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Figura 8 – Páginas repletas de recortes de jornais  (GUERRA, v.7, s.d., p.108 e 

109).

Figura  9  –  Uma  página  vazia,  outra  página  apenas  com  um  cartaz  e  uma  

lembrancinha  de  um  baile  oferecido  aos  amadores  do  Clube  Teatral  Artur  

Azevedo em visita à cidade de Formiga (GUERRA, v.7, s.d., p.106 e 107).

que cabiam por inteiro nas páginas dos álbuns, foram colados de várias maneiras. 

(Ver figura 10)
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Alguns cartazes são presos apenas na parte superior, e ao levantarmos a 

parte  que está  solta  somos pegos de surpresa,  pois  nos  deparamos com um 

recorte ou um outro papel qualquer colado na página do álbum que deveria fixar o 

cartaz   por   inteiro.  O  cartaz  colado  dessa  forma  nos  lembra  a  cortina  dos 

espetáculos,  que  ao  ser  levantada  nos  surpreende  com  uma  série  de 

acontecimentos inesperados. (Ver figura 11)

De acordo com a maneira com que os papéis de Guerra foram combinados 

e colados, conseguimos imaginar a movimentação, as cores e o brilho  das  noites 

de  espetáculo.  Pensamos  como  os  espectadores  se  surpreendiam  e  se 

emocionavam a cada fala de um personagem, a cada ato de uma peça. Essa 

comunicação não se dá apenas pelas palavras, mas através do jeito todo especial 

com que os cartazes foram dobrados e os álbuns, montados. Olhando, virando e 

lendo os recortes, acreditamos que Antônio Guerra nos fala muito sobre a vida do 

amadorismo teatral.
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Figura 10 –  Cartaz dobrado em quatro partes (GUERRA, s.d., v.3, p.87).
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Figura 11 – Ao levantarmos o cartaz do Cine-Avenida de Divinópolis, encontramos  

uma nota Ao Povo divinopolitano (GUERRA, v.3, s.d., p.65).
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3. O teatro amador nos álbuns de Antônio Guerra
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3.1. As apresentações do teatro amador no início do século XX

Maria  Helena  Kühner,  Teatro  Amador (1987),  atesta  que  o  trabalho  de 

muitos grupos teatrais que não faziam parte do eixo Rio - São Paulo ficou sem 

registro durante muito tempo. Segundo a autora, recentemente é que tais grupos 

teatrais  passaram a  ter  sua história  contada,  pois  os  grupos teatrais  que não 

faziam parte dos grandes centros não interessavam. Portanto, não tinham suas 

histórias oficialmente registradas. Se falarmos, então, em Teatro Amador,  para 

Kühner, a situação ainda é pior, é mais inquietante, a dificuldade de registro é 

ainda maior, pois uma das características desse teatro é a intermitência de seus 

processos: 

(...) a rotatividade de grupos, ou de pessoas dentro de um mesmo 
grupo; a dificuldade nas montagens, que raramente contam com 
um apoio mais permanente, ou não-episódico, de algum órgão ou 
instituição;  o  autodidatismo  nas  técnicas  e  linguagem;  a 
impossibilidade  de  manter  um  público,  ou  criar  o  hábito  de 
freqüência ao teatro, com um teatro que não pode ser permanente 
ou sequer freqüente, tudo, enfim, trabalha contra as possibilidades 
de um trabalho contínuo, tranqüilo e seguro (KÜHNER, p.7,1987).

Kühner  afirma  que  o  teatro  amador  é  um  teatro  que  não  pode  ser 

permanente ou sequer freqüente, trabalha contra as possibilidades de um trabalho 

contínuo. A falta de continuidade dos trabalhos de grupos amadores é um dos 

fatores que dificultou o registro da história de tais grupos. Grande parte dos grupos 

de teatro amador tinha como característica a efemeridade, ou seja, alguns anos 

depois  da  formação  do  grupo,  diante  de  muitas  dificuldades,  o  grupo  era 

desativado. Talvez, exatamente por isso, encontramos poucas pesquisas, pois o 

pouco tempo de existência de um grupo dificulta o registro e, conseqüentemente, 

a pesquisa. Tal característica não se aplica ao grupo de amadores de São João 

del-Rei,  pois,  apesar de algumas épocas de menor atividade do Clube Teatral 

Artur Azevedo, o Clube existiu durante, aproximadamente, 80 anos. Foi fundado 

em 1905 e desativado com a morte de seu último integrante, Antônio Guerra, em 

1985.  Portanto,  verificamos a importância  do Clube e de nossas pesquisas.  É 
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digno de nota mencionar que, mesmo durante o período de inatividade do Clube 

Teatral  Artur  Azevedo,  Antônio  Guerra  continuou  a  trabalhar  e  a  registrar  as 

atividades teatrais  que desempenhou em outras  localidades,  possibilitando-nos 

conhecer um pouco mais sobre a história do teatro amador em Minas Gerais, e 

confeccionou, também, um álbum paralelo sobre o teatro em São João del-Rei na 

época em que aqui não estava.

Gustavo A. Doria relata em seu livro  Moderno Teatro Brasileiro (1975) a 

situação do teatro brasileiro a partir de 1927, quando surge o Teatro de Brinquedo. 

Segundo Dória,  tal  época marca o início de uma fase de mudanças no teatro 

nacional,  mudanças  que  delimitaram  as  fronteiras  entre  o  teatro  amador  e  o 

profissional, ou seja, a partir da referida época, o teatro amador passa a se opor 

ao  teatro  profissional,  fazendo  parte  do  processo  de  modernização  do  teatro 

nacional, buscando romper com a velha forma de fazer teatro. 

Para Dória, antes de 1927, época que nos interessa, início do século XX, o 

que existia era um teatro de cunho nitidamente popular, sem maiores pretensões  

e  onde  a  finalidade  era  distrair  uma  platéia  não  muito  exigente,  através  de  

realizações para as quais não havia necessidade de muito apuro (DÓRIA, 1975, 

p.5). Dória focaliza o teatro profissional do Rio de Janeiro da referida época e 

relata que as apresentações se davam na base da improvisação, os atores eram 

despreparados e  os  textos  eram de má qualidade,  retratando,  na  maioria  das 

vezes, os pequenos problemas sentimentais e domésticos das famílias modestas, 

moradoras dos subúrbios do Rio de Janeiro. O teatro era destinado em sua quase 

totalidade a uma platéia popular, que queria se divertir,  nada exigindo de mais 

apurado. Sobre o teatro amador pouco se fala. Só tomamos conhecimento sobre o 

referido teatro, depois de 1927, com o Teatro de Brinquedo de Álvaro Moreira. 

Antes  de  1927,  Gustavo  A.  Dória  diz  que  o  teatro  profissional, 

diferentemente  do  amador,  era  visto  com um certo  preconceito,  pois  visava  o 

lucro,  a  bilheteria.  No  recorte  do  jornal,  sem  nome  e  sem  data,  coluna  O 

amadorismo teatral no Rio de Janeiro, o escritor Lincoln de Sousa, comparando o 

teatro profissional ao amador, diz estes [os profissionais] trabalham muitas vezes,  

por dever de ofício;  aqueles [os amadores] por amor à arte,  por vocação,  por 
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temperamento  (GUERRA, s.d.,v.3,p.95).  O teatro  amador não visava o retorno 

financeiro, tanto que parte do dinheiro das apresentações era destinada a ajudar 

instituições  necessitadas.  Tal  fato  pode  ser  observado  no  primeiro  álbum  de 

Antônio Guerra, com o recorte de jornal,  O Sericicultor,  Barbacena, 4 de junho 

191430, sem autor, Coluna Atraente e simpática soirée. (...) é belíssimo, nobre e 

muito  digno  o  gesto  destes  distintos  moços,  em  cujos  corações  vibram  os  

sentimentos de amor pela santa causa da nossa religião. Em benefício da Igreja 

de N.S. da Boa Morte (GUERRA, s.d., v.1, p.48). 

No caso do fragmento anterior, o espetáculo foi em prol das obras da igreja 

de N. S. da Boa Morte de Barbacena. Mesmo em viagem, o grupo de amadores 

não deixava de ajudar os moradores das cidades que visitavam. Muitas pessoas 

importantes da sociedade participavam e estimulavam o teatro amador, pois o que 

importava era o amor ao teatro. As apresentações, na maioria das vezes,  eram 

em benefício dos necessitados, ou em homenagem a algum membro do clube, ou 

pessoa ilustre. Até mesmo o governador do estado foi homenageado pelo Clube 

Teatral  Artur  Azevedo  com a  apresentação  da  peça  Princesa  dos  Dólares.  O 

recorte  do  jornal  A Tribuna,  Coluna  Notas  Teatrais,  sem autor,  em  9-2-93631, 

confirma tal fato. E, segundo o redator da nota do jornal, os amadores saíram-se 

bem, pois para amadores são-joanenses o teatro não tem segredos, ou seja, para 

amadores, e não profissionais, de uma pequena cidade do interior, o teatro não 

tinha segredos, já que interpretaram tão difícil peça teatral a contento.

Assim, apesar de muito difícil,  a “Princesa dos Dólares” foi uma 
esplêndida homenagem  oferecida ao Governador do Estado, nas 
festas promovidas por ocasião de sua visita a esta cidade. É quase 
mesmo inacreditável que amadores tenham a coragem e o arrojo 
de  representar  tão  difícil  peça  teatral.  Isto  quer  dizer  que  para 
amadores são-joanenses o teatro não tem segredos (GUERRA, 
s.d., v.6, p.94).

Quanto à bilheteria e às homenagens prestadas a pessoas importantes, o 

teatro amador se diferenciava do profissional. Porém, segundo Dória, a qualidade 

30 O nome do jornal, da cidade e a data foram escritos a caneta.
31 A data foi escrita a caneta.
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das apresentações, o desempenho dos atores e o cuidado com o figurino e o 

cenário  não  eram  muito  diferentes.  O  teatro  nacional,  desprovido  de  uma 

formação intelectual, se fazia confiando na intuição e na aptidão individual de cada 

membro do grupo. 

O Teatro de Brinquedo32, o Teatro do Estudante33, Os Comediantes34 e o 

Teatro Brasileiro de Comédia35, cada um a seu modo, lutou por um teatro diferente 

do  que  até  então  vinha  acontecendo  no  Brasil.  O  objetivo  de  tais  grupos  foi 

trabalhar por um teatro mais apurado, de maior qualidade. Aos poucos, as coisas 

foram se mudando, pois a platéia pequeno-burguesa, que quase não freqüentava 

o  teatro  de  chanchadas,  ou  às  voltas  com pequenos  problemas  sentimentais, 

precisava ser atraída para o teatro, e para isso era necessário ensaiar textos de 

melhor qualidade, já que os que eram apresentados despertavam o interesse das 

classes populares. Os atores precisavam de escola, necessitavam aprender a arte 

de dizer, assim como a confecção dos cenários e figurinos deveria ficar a cargo de 

pessoas competentes e especializadas, os cenógrafos e figurinistas. A presença 

do diretor,  substituindo o tradicional  ensaiador,  foi  importantíssima,  já  que não 

cabia  ao  diretor  apenas  marcar  a  entrada  dos  atores  e  dispor  os  objetos  do 

cenário no palco; muito mais que isso, o diretor combinava os elementos cênicos, 

dando um sentido à peça. Era ele o responsável pela montagem das encenações. 

Detalhes como sonoplastia e iluminação, que muitas vezes não funcionavam na 

hora da apresentação, passaram a ficar sob os cuidados de técnicos, que eram 

orientados pelos diretores. Os atores, preparados e aptos para desempenhar seus 

papéis, não precisavam mais do ponto, que, portanto, deixou de fazer parte das 

apresentações.  Enfim,  aos  poucos,  mudanças  aconteceram,  pois,  para  a 
32 Eugênia  e  Álvaro  Moreyra,  em  1927,  quiseram  fazer  um  teatro  amador  para  a  elite,  que 
provocasse o riso,  mas que também levasse o espectador à reflexão e fundaram o Teatro de 
Brinquedo.
33 Por volta de 1938, Pascoal Carlos Magno, à frente do teatro amador, criou o Teatro do Estudante 
do Brasil,  visando à disseminação do teatro e à valorização do estudo do texto teatral.  Para o 
diplomata, os estudantes de escolas superiores que queriam ser atores deveriam fazer escola de 
teatro. 
34 Em 1940, Os Comediantes deslocaram o interesse dramático da história para a maneira de fazer 
o espetáculo e acreditaram que o ator amador não podia ficar preso à representação do mesmo 
tipo de personagem, ou seja, o ator amador deveria estar apto a desempenhar qualquer papel. 
35 Em 1948, o centro teatral brasileiro deslocou-se do Rio de Janeiro para São Paulo. Empresários, 
como Franco Zampari,  investiram no teatro, surgindo um novo tipo de profissionalismo, fazer o 
melhor teatro, como o europeu e o americano.
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intelectualidade  teatral  da  época,  os  espetáculos  não  podiam  continuar 

acontecendo de forma tão improvisada e intuitiva. Um teatro elaborado em bases 

mais cuidadas era fundamental.

A preocupação com a estética das apresentações, o rompimento com a 

velha forma de fazer teatro e a busca por um teatro de melhor qualidade são 

características que, segundo Dória, diferenciam o teatro amador do profissional da 

referida  época,  vinculando  o  teatro  amador  ao  processo  de  modernização  do 

teatro brasileiro. Mas, e antes de 1927? Quando Dória fala das apresentações 

teatrais anteriores ao Teatro de Brinquedo, ele se refere ao teatro profissional do 

Rio de Janeiro. Sobre teatro amador, geralmente, encontramos estudos de casos, 

pesquisas de grupos isolados. Pouco sabemos, de um modo geral, a respeito do 

teatro amador anterior a 1927. Talvez, como afirma Kühner, a pouca duração dos 

grupos de amadores teatrais, o que não é o nosso caso, e, conseqüentemente, a 

falta de registro dos mesmos dificultam as pesquisas. 

Fica,  então,  a  pergunta:  como  aconteciam  as  apresentações  do  teatro 

amador  no  interior,  no  início  do  século  XX?  Encontramos  informações  sobre 

épocas de mudanças, de contato com artistas e profissionais de outros países, e 

formação de uma consciência sobre o teatro brasileiro. Mas, sobre a época em 

que Antônio Guerra mais atuava e ensaiava nos palcos da nossa região, de 1905 

a 1930,  pouco sabemos.  Esse período,  tão  pouco falado,  é  a  época que nos 

interessa,  que abarca nossa pesquisa.  Não estamos em busca das diferenças 

entre o teatro amador e o profissional, nem mesmo das semelhanças, mas das 

características  do  teatro  amador  que  se  encontram arquivadas  nos  álbuns  de 

Antônio Guerra, no início do século XX. Os álbuns do amador, nossa fonte de 

pesquisa de maior peso, discorrem sobre o teatro amador no interior de Minas 

Gerais  durante  tal  período.  O  que  dizem os  recortes  desses  álbuns  é  o  que 

buscaremos analisar neste capítulo. 

São numerosos os recortes dos álbuns de Guerra. Além de veiculados em 

diversos jornais, foram escritos por amadores, críticos, jornalistas e escritores. As 

características  do  teatro  amador  que  emergem  de  tais  recortes  em  alguns 

momentos se confirmam e em outros se contradizem. Não pretendemos buscar 
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uma idéia única e homogênea, mas os pontos e contrapontos do teatro amador na 

referida época.

No recorte do jornal A Tribuna, 12-1-3636, coluna Princesa dos Dólares, sem 

autor,  encontram-se  críticas  sobre  o  cenário  e  os  efeitos  de  iluminação  na 

apresentação da peça. 

Notamos que a montagem da peça deixou  muito  a  desejar,  os 
cenários encomendados no Rio de Janeiro não sobrepujam aos 
dos amadores locais (...).
A  eletricidade  prejudicou  muitíssimo  o  efeito  de  luz  da 
representação,  não  firmando  uma  focalização,  acendendo  e 
apagando constantemente (GUERRA, s.d., v.6, p.88).

De acordo  com o  fragmento  acima,  percebemos que  os  cenários  eram 

feitos  pelos  amadores  locais.  O  cenário  da  peça  Princesa  dos  Dólares  foi 

confeccionado no Rio de Janeiro.  Tal fato,  mandar confeccionar o cenário das 

peças no Rio de Janeiro, não significava que a qualidade do trabalho dos artistas 

da capital era melhor do que a dos artistas são-joanenses, pois, segundo o recorte 

acima,  a  montagem da  peça  deixou  muito  a  desejar.  Um outro  problema  da 

apresentação da peça foi a iluminação, pois não conseguiram focalizar a luz, que 

se apagava e acendia constantemente.  Ou seja,  o piscar das luzes durante a 

encenação deve ter sido, com certeza, um grande incômodo para os olhos da 

platéia que assistia à tal peça.

Além  do  cenário  e  da  iluminação,  o  som,  às  vezes,  prejudicava  as 

apresentações cênicas.  No recorte do jornal  Reforma,  28 de março de 191837, 

coluna Teatro, Meu Boi Fugiu, sem autor, verificamos que as notas do piano que 

acompanhavam  os  recitativos  do  terceiro  ato  da  peça  foram  um  verdadeiro 

suplício para os ouvidos da platéia. 

(...) infelizmente, as notas do piano de teatro, verdadeira marimba 
prejudicaram, levando-nos a pedir que, para as outras vezes, na 
impossibilidade de uma surdina de orquestra,  convenientemente 
executada,  façam-se  os  recitativos  do  terceiro  ato  a  seco, 
poupando aos ouvidos do público o suplício  daquele piano infernal 
(GUERRA, s.d., v.13, p.98).

36 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta.
37 O nome do jornal e a data forma escritos a lápis.
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No  recorte  do  jornal  Diário  da  Tarde,  31-3-194238,  coluna  Gato  Felix, 

Amadores de Teatro, encontramos os dizeres: a respeito do teatro em São João 

del-Rei os episódios reunidos são os mais curiosos. Como se sabe, os grêmios de  

amadores não dispõem, em geral, de guarda-roupa próprio  (GUERRA, s.d., v.7, 

p.70). O fragmento evidencia que os clubes de amadores não possuíam guarda-

roupa próprio, então, os próprios amadores é que providenciavam o figurino das 

apresentações. Provavelmente, utilizavam o guarda-roupa pessoal ou conseguiam 

roupas emprestadas com algum membro conhecido da sociedade local. 

Muitos comentários foram feitos por causa do cenário, da iluminação, do 

som e do figurino inadequados, mas a maioria das críticas se destinava à atuação 

dos amadores. O recorte do jornal A Tribuna, de 05 de setembro de 191539, coluna 

Clube & Festas, com o subtítulo  CLUBE DRAMÁTICO ARTUR AZEVEDO, sem 

autor,  e  outros  recortes,  que  se  seguem  abaixo,  confirmam  que  muitas  das 

apresentações teatrais dos amadores aconteciam na base do improviso, os atores 

não estavam aptos a desempenhar os papéis que lhes eram confiados e, muitas 

vezes, o figurino era inadequado, ou seja, os personagens não se encontravam 

adequadamente caracterizados. 

A graciosa senhorita que desempenhou o papel de Flora Tosca, foi 
fria e inexpressiva, mesmo nos mais violentos lances (...).
Alberto Gomes deu-nos um bom “Barão de Scarpia”, mas, muito 
mal caracterizado como Barão.
Antônio Guerra fez um “Mário Cavaradocci” de dicção descuidada 
e gesticulação pobre.
Notavam-se em “Spoletta”,”Schiavone”  e  “Roberto”-  os  mesmos 
senões  e  mais  uma  manifesta  falta  de  entonação  (GUERRA, 
s.d.,v.1, p.68).

Esta coluna do jornal  A tribuna  foi escrita por jornalistas que se julgavam 

entendidos na arte  teatral;  segundo o  redator,  os  atores  não tiveram um bom 

desempenho na peça A Tosca. Através da crítica negativa do redator, no entanto 

podemos  recompor  as  características  de  um  bom  ator,  mesmo  os  amadores 

38 O nome e data do jornal foram escritos a caneta.
39 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta.
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deveriam  ter  uma  boa  dicção  e  gesticulação,  a  vestimenta  dos  personagens 

deveria ser condizente com o papel desempenhado. 

No  fragmento  anterior,  do  jornal  A  tribuna,  nem  mesmo  as  senhoritas 

escaparam às críticas. O sexo feminino deveria também ter uma boa  entonação e 

se envolver, principalmente, nos momentos de grande emoção da peça. Quando 

falavam das mulheres, atrizes, era importante frisar que eram respeitáveis e de 

famílias distintas, pois as famílias tinham uma grande preocupação com a honra e 

a  reputação  das  mesmas,  conforme  atesta  o  fragmento  do  jornal  do  Clube 

Dramático Familiar,  O Teatro,   Lavras, 10 de agosto de 1919, sem autor, coluna 

Clube Dramático, com o dizer:  fazem parte do corpo cênico da estréia de hoje  

formosas  senhorinhas,  pertencentes  a  famílias  distintas  (...)  (GUERRA,s.d.,v.1, 

p.101). Citar que as mulheres pertenciam a famílias distintas era necessário, pois 

alguns membros da sociedade acreditavam que as pessoas de teatro eram de 

vida livre, sem vínculo familiar.

O trecho abaixo, fragmento de um recorte de jornal, sem nome e sem data, 

coluna Grupo de amadores cria tradição de teatro numa velha cidade de Minas 

Gerais,  tendo  como  subtítulo:  Os  autores  representados  –  Lutando  contra  

preconceitos  –  Em  1905,  a  primeira  representação  do  “Clube  Dram.  Artur  

Azevedo”, escrita por Carlos Castelo Branco, Da Agência Meridional, confirma que 

fingir  diante de uma platéia é coisa de  gente perdida. Então, se os homens não 

eram bem vistos por representar, com as mulheres a coisa era ainda pior.

Representar, exibir-se em cena é, porém, coisa que a moralidade 
familiar proíbe (...) moça ou rapaz de família não sobe ao palco 
para “fingir” diante do público. É um ofício para gente perdida, que 
abandona a família  e a religião e sai  pelo mundo à procura de 
aventuras e enchendo a alma de pecados (GUERRA, s.d.,  v.  6, 
p.105).

Acreditamos  que  as  famílias  temessem  os  comentários  da  sociedade 

quanto  à  presença  das  moças  nos  clubes  de  amadores  teatrais,  por  isso,  a 

presença feminina  era  escassa.  O recorte  de jornal,  sem nome e sem data40, 

40 O recorte está em meio a papéis de 1933.
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coluna  O Amadorismo Teatral  em S.João del-Rei,  escrita por Miguel Camargo, 

confirma tal fato. 

(...) nessa época a ausência completa do elemento feminino nos 
elencos de amadores – fruto, talvez, do absurdo preconceito, que 
ainda persiste em certa camada mais elevada da sociedade, sem 
um  motivo  moral  justificado  e  que  é  necessário  combater 
(GUERRA, s.d., v.5. p.38).

A entrevista de Lúcia Guerra também comenta o fato de a mãe, Carmélia, 

ter participado de uma peça, contra vontade, para agradar ao marido, permitindo-

nos entender que não havia atriz para fazer o papel, pois Guerra precisava de 

uma  pessoa, obviamente, do sexo feminino para fazê-lo.  E minha mãe também 

representou. Ela representou porque ele estava precisando de uma pessoa e ele  

botou ela lá e ela para agradar, aceitou (GUERRA,2006b). Para o filho Guerrinha, 

o pai mexia com teatro, meu pai tinha uma cabeça muito aberta (2005a). Portanto, 

Guerra era diferente de muitas pessoas de sua época, tinha uma cabeça aberta, 

não se importava que a mulher trabalhasse no teatro, pelo contrário, na falta de 

uma atriz, insistiu para que Carmélia representasse. 

Os jornais tentavam ajudar, publicando notas, convidando as mulheres para 

que fizessem parte dos clubes teatrais. Enfatizando a importância do teatro e das 

respeitosas  amadoras para os grupos teatrais,  os redatores tentavam atrair  as 

senhoritas.  Tal  fato  pode ser  confirmado no fragmento  do  jornal  O Teatro,  do 

Clube Dramático Familiar, Lavras, 27 de julho de 1920, coluna O aniversário do 

Clube,  escrita por Lyrio do Valle,  com os dizeres:  Moças! Alistai-vos no nosso 

Clube!  Vinde reforçar o brilho que estão nele ofuscando nossas respeitosas e  

gentis amadoras (GUERRA, s.d., v.1, p.111).

 Retomando  o  recorte  do  jornal  A Tribuna,  de  05  de  setembro  de  1915 

(citado acima), e comparando com um outro recorte de jornal do Clube Dramático 

Artur  Azevedo,  O Teatro, de São João del-Rei,  30 de março de 1916,  coluna 

intitulada Notas Vadias, assinada por X, percebemos que os amadores, ao rebater 

as críticas  que lhes eram feitas  no desempenho das peças,  acabavam dando 

algumas explicações sobre o momento das apresentações, tentando justificar a 
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má atuação. No fragmento abaixo,  os atores amadores dizem que as pessoas 

julgavam fácil o desempenho de um papel, isso porque nunca entraram no palco, 

pois atuar é difícil, só Deus sabe o estado nervoso que nos invade.

Muita gente há por aí que, nunca tenha entrado no palco, julga a 
coisa mais fácil deste mundo o desempenho de um papel numa 
peça teatral.
Só  Deus  sabe  o  estado  nervoso  que  nos  invade  quando 
escutamos os derradeiros acordes da orquestra (...). 
A nossa agitação toca ao auge quando o ponto bate suavemente 
as três pancadinhas para levantar o pano...
O  coração  bate-nos  fortemente,  a  nossa  respiração  torna-se 
opressa... aumenta-nos a inquietação (...).
Procuramos dominarmo-nos!..  um esforço agora  a  mais,  e,...  já 
estamos em cena, tranqüilamente, a sorrir (...).
Toda a nossa agitação nervosa se esvai, e nós só pensamos no 
papel que temos a desempenhar. 
O pior momento é, pois, antes de entrarmos em cena, o resto não 
tem importância.
Se não se sabe bem o papel: -ouvidos no ponto; se estamos com 
os tímpanos avariados: -inventa-se (...) o essencial é não se ficar 
calado.
A ribalta é cheia de imprevistos. Um rapaz que no nosso meio, 
entre amigos, é desembaraçado a valer, muitas vezes no palco é 
uma figura inexpressiva; não sabe declamar, encabula-se, erra, e 
acaba mandando às favas  a arte de Talma.
 Outros há que, tímidos, acanhados, em sociedade, são refinados 
pândegos, loquazes, que fazem a platéia em peso dar gostosas 
gargalhadas!  (...).  Interessante  a  vida  do  palco 
(GUERRA,s.d.,v.1,p.73).  

Parece-nos que o amador tenta justificar, com o nervosismo que precedia 

uma apresentação, a má atuação de alguns atores. Somente podem julgar fácil o 

desempenho de um ator, aqueles que nunca atuaram. Dirigindo-se aos críticos de 

um modo geral, ele diz que é fácil falar, criticar, mas atuar, controlar as emoções 

diante  do  público  é  muito  difícil.  Marcas  das  apresentações  teatrais  são 

encontradas neste fragmento: a agitação por parte dos amadores; a presença do 

ponto,  aquele  que “sopraria”  para  os  atores  as  falas,  caso  esquecessem;  os 

acordes  da  orquestra  marcando  o  início  das  apresentações;  três  pancadinhas 

antes de iniciar a apresentação; levantar o pano. O importante em cena era não 

ficar  calado:  se  não  soubessem  bem  o  papel,  ouvidos  no  ponto.  Tal  fala 

demonstra  que  era  comum  os  atores  não  estarem  totalmente  preparados, 
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ensaiados para  as  encenações,  muitas  vezes  as  apresentações se  davam na 

base do improviso, ou confiando no sopro do ponto. O que importava era falar, 

ficar calado era confirmar o despreparo. O recorte do jornal “O Correio” 18-4-2841, 

coluna  Notas Teatrais, escrita por R. Maestrini, reafirma tal fato com os dizeres: 

V.s. foi o melhor executor da peça; errou soube bem corrigir-se; trocou palavras  

soube  mascará-las  com  mímica,  afinal,  v.s.  é,  “COMO  DIREI”  um  artista  no  

verdadeiro senso da palavra (GUERRA, s.d., v.1, p.78).

A vida nos palcos, segundo os amadores, era interessante, às vezes eles 

não entendiam a atuação de alguns atores, pois rapazes desembaraçados na vida 

cotidiana não atuavam com desenvoltura e expressividade, e já outros tímidos e 

acanhados eram naturais e engraçados. Nesse caso, a explicação para uma boa 

atuação  nos  palcos  não  se  fazia  compreensível,  portanto  não  dependia  de 

ensaiador ou de estudar os textos, e nem do jeito pessoal, da personalidade do 

indivíduo,  ser  inibido  ou  desinibido  no  dia-a-dia.  Assumir  um papel  significava 

assumir uma outra personalidade, significava desvencilhar-se de si  mesmo, da 

realidade, e viver uma outra vida, a do personagem, como se isso fosse um dom, 

uma  habilidade  do  amador  que  não  pudesse  ser  trabalhada  nem  explicada. 

Confirmamos tal fato no recorte, do jornal Ação Social, 14 - outº - 191742, coluna 

Palco  e  Representações, sem  autor,  com  os  dizeres:  a  senhorita  Margarida 

Pimentel continuamente aplaudida e apreciada pelos dotes naturais que possui e  

que lhe fazem criadora das melhores apreciações (GUERRA, s.d., v.13, p.86). 

Diferentemente dos recortes citados acima, o recorte do jornal O dia, de 02 

de maio de 191343, sem autor, Coluna Teatro Municipal, relata que a boa atuação 

do  ator  estava  vinculada  ao  trabalho  de  um ensaiador.  O  desempenho,   em 

conjunto  muito  agradou,  apesar  de  notar-se  frieza  e  acanhamento  em alguns  

amadores  que  deixaram  perceber  a  falta  de  um  ensaiador 

(GUERRA,s.d.,v.1,p.40). Este recorte, provavelmente escrito por um crítico teatral, 

relata que a boa ou má atuação de um amador não dependia de uma habilidade 

inata, incompreensível ou inexplicável. Tais habilidades deveriam ser treinadas e 

41 O nome e a data do jornal foram escritos de lápis de cor vermelha.
42 O nome do jornal e a data foram escritos a lápis.
43 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta. 
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trabalhadas  por  intermédio  de  um  bom  ensaiador.  Fica  claro  também  que 

desinibição,  desenvoltura  e  gesticulação eram marcas importantes do ator. A 

contradição entre os recortes era esperada, pois, segundo Derrida (2001), ir ao 

arquivo é ir em busca do inusitado, do inesperado e do contraditório.

Outro artigo, Viúva Alegre, assinado por Jacques SAINT, do Minas Jornal, 

23 Outº 191844, diz que o amador Samuel Santiago é

 um  artista  de  verdade,  senhor  de  cabedais  legítimos,  com  a 
característica bem definida,  a cru,  sem pós.  Cuida da sua arte: 
estuda, lê, coteja, analisa, colore e sente.
Falta-lhe apenas o polimento, o refinamento desses cabedais, que 
só se obtém na prática aturada e caprichosa, no manejo constante, 
no  training  decorador  e  polidor  dessas  faculdades  (GUERRA, 
s.d.,v.13, p.102).

Portanto, o bom desempenho do ator dependia de estudo, de preparação e, 

principalmente, de sentir o papel a ser desempenhado. Samuel Santiago era um 

bom ator, cuidadosamente estudava o papel a ser desempenhado, mas, segundo 

o redator, faltava-lhe ainda um pouco mais, que só com o tempo, com o treino e 

com a prática adquiriria. Novamente, o bom desempenho do ator não dependia de 

algo  inato,  de  um  dom,  conforme  citação  anterior.  Para  o  escritor,  uma  boa 

representação dependia de estudo, de dedicação e, principalmente, de prática nos 

palcos teatrais.

Júlio  Dantas,  num  longo  artigo,  A  Mímica,  dividido  em  várias  partes, 

confirma a importância de tais características. A cada nova edição do jornal do 

Clube Dramático Artur Azevedo era publicada a continuação do trecho anterior. 

Segue abaixo um dos fragmentos do artigo publicado no jornal O Teatro, 4 de Abril 

191645.

Teatro  é  a  ficção  expressiva  dos  sentimentos  e  das  paixões 
humanas.  Exteriorizando  o  homem,  os  sentimentos  e  as  suas 
paixões  por  meio  do  gesto,  o  grito  e  a  palavra  são  os  três 
elementos da expressão teatral. Pode haver ficção de sentimentos 

44 O nome do jornal e a data foram escritos a lápis.
45 A data deve ser 1916. O número 6 foi escrito a caneta, embaixo parece que estava impresso o 
número 5. No lugar do número 9 estava impresso o número 0.
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e de paixões sem a palavra e sem o grito; não pode existir teatro 
sem o gesto.
A base de todo o teatro é a mímica. Deve ser pois a mímica a base 
de todo  ensino. 
A mímica compreende a atitude,  o gesto propriamente  dito  e a 
expressão,  o gesto facial.
O gesto é o elemento fundamental da expressão. É pela mímica 
que o animal se expressa (...).
A  palavra,  como  elemento  de  expressão  das  emoções  não 
conseguiu eliminar os gestos.
Os  movimentos  expressivos,  sobretudo  na  mímica  da  face, 
permaneceram tão sistematizados e tão completos, que, pode-se 
dizer,  cada  emoção  tem  a  sua  musculatura,  e  a  cada  estado 
d’alma  corresponde  uma  dinâmica  fisionômica  especial  (...) 
(GUERRA,s.d.,v.1,p.75).

Esse recorte é importante para a história do teatro porque ele não foi escrito 

por  amadores ou críticos,  mas pelo escritor  português de peças teatrais,  Júlio 

Dantas. O objetivo de tal artigo não era só falar da função do teatro: era expressar 

o sentimento humano, mas falar também da importância da mímica nas peças 

teatrais.  Segundo Dantas, dentre os três elementos da expressão teatral:  grito, 

fala e gestos, eram os gestos os mais importantes, especialmente a gesticulação 

facial. Fica evidente que, para o escritor, a função do teatro era falar das emoções 

dos homens, mas para que isso acontecesse era necessário que não só a boca do 

ator  falasse,  mas  todo  o  seu   corpo.  Era  através  da  expressão  facial,  da 

movimentação,  dos gestos,  ou seja,  do envolvimento corporal  dos atores,  pois 

todo  o  corpo  precisava  falar,  que  eles  conseguiriam  transmitir  uma  coisa  tão 

abstrata como o sentimento e as emoções humanas. 

Em um outro trecho, do Minas jornal, 23 outº 191846, Coluna Viúva Alegre, 

escrito por Jacques SAINT, encontramos os dizeres que reafirmam a importância 

dos gestos, principalmente da expressão facial do ator.

Os diálogos com a viúva estiveram frios. Vamos arriscar – gélidos.
Fez  a  ironia  com muita  candura  e  a  impertinência  com modos 
quase angélicos.
Para  encarnar  papéis  como  esse,  faz-se  mister  um  estudo 
minucioso de espelho.

46 O nome do jornal e a data foram escritos a lápis.
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A  boca,  os  olhos,  toda  a  pele  do  rosto  devem  ser  torcidos, 
enrugados, até que se obtenha a gravação justa do pensamento 
em destaque.
O penteado até -  assim o sentimos – faz a sua expressão.
Há o cabelo atrevido, o risonho, o ridículo, o frascário, o irônico 
(GUERRA, s.d., v. 13, p.100).

O  autor  deixa  claro  que  o  desempenho  do  ator  não  foi  adequado.  No 

momento em que ele deveria ser irônico, ele o fez com candura, assim como não 

se pode ser  impertinente  com modos quase angélicos,  mas com arrogância e 

firmeza. Para o escritor, o problema poderia ter sido resolvido com  um estudo 

minucioso de espelho,  ou seja, os gestos e as expressões faciais deveriam ter 

sido treinados, estudados em frente a um espelho, antes da apresentação. O ator 

deveria ter buscado a melhor interpretação para seu personagem, nem que para 

isso tivesse que retorcer a boca, os olhos, toda a pele do rosto para exprimir o 

sentimento  que  condizia  com  o  momento  vivido  pelo  personagem.  Além  dos 

gestos,  o  escritor  destaca  o  penteado  do  ator.  Não  só  a  raiva,  a  ironia,  a 

impertinência, ou seja, as características psicológicas devem ser incorporadas e 

expressas pelo ator, mas também as características físicas são importantes.

As dificuldades em desempenhar  adequadamente um personagem eram 

muitas. Então, os amadores buscavam aprender um pouco mais sobre o teatro 

com a visita das companhias e dos atores consagrados que chegavam à cidade. 

Observando a atuação de um bom ator profissional no palco, os amadores podiam 

aprender  um  pouco  mais  sobre  a  arte  de  dizer.  Mas  não  era  qualquer  ator 

profissional  que era modelo a ser seguido,  só aqueles considerados virtuosos, 

educados,  inteligentes e cultos,  como Procópio Ferreira.  O recorte do jornal  A 

Tribuna,  15-8-3747, coluna  Ecos da temporada de Procópio Ferreira, sem autor, 

menciona  o  porquê  de  Procópio  Ferreira  ser  considerado  e  respeitado  pelos 

atores amadores de São João del-Rei. Segundo o recorte, Procópio não era como 

outros  atores profissionais,  indecentes,  grossos,  que faziam qualquer  coisa no 

teatro pelo retorno financeiro, os chamados charlatões.
É que  o  inigualável  líder  da  ribalta,  além de  suas  privilegiadas 
qualidades de artista,  possui ainda as virtudes de cavalheiro de 
educação aprimorada e de homem de inteligência e cultura.

47 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta.
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Não pertence ao grupo de charlatões de que está cheio o teatro 
brasileiro  e  nem  às  fileiras  dos  figurões  inexpressivos  que 
arrancam aplausos a custa de palhaçada grosseira e muita vez 
indecente.
Procópio  Ferreira  é  um  artista  ilustre,  um  comediante  fino  e 
elegante  que  sabe  sentir  a  beleza  e  transmiti-la  intacta  à 
assistência (GUERRA, s.d., v. 6, p.117).

De acordo com o fragmento do jornal acima, a sociedade são-joanense via 

Procópio Ferreira como um homem educado e ilustre, um comediante fino, que 

entendia  sobre  o  teatro  e  não  se  deixava  corromper  pelas  apresentações 

pautadas na imoralidade e no  riso  fácil,  visando ao lucro,  como outros atores 

profissionais.  Procópio,  experiente  e  respeitado  pela  sociedade  local,  quando 

chegava  a  São  João  del-Rei,  era  modelo  a  ser  seguido,  ensinava  os  atores 

amadores da cidade. O fragmento abaixo, de um jornal sem nome e sem data, 

coluna intitulada Procópio, escrita por A.A., diz que o ator ensinaria aos amadores 

locais o que fazer e para que servem as mãos: 

(...) o Procópio, em paga de carinho com que S. João del-Rei o vai 
receber, deve dizer o “monólogo das mãos” do Oduvaldo Viana, 
porque prestará séria contribuição aos nossos amadores, que, em 
cena,  não  sabem  o  que  fazer  delas  e  nem  para  que  servem 
(GUERRA, s.d., v.6, p.113).

Os amadores não sabiam o que fazer com as mãos e também não tinham o 

hábito de interpretar tipos diferentes de personagens. De acordo com o recorte 

abaixo,  O Zuavo, de 25 de setembro de 191648, coluna sem nome e sem autor, 

verificamos que o ator geralmente fazia um tipo específico de personagem, que 

condizia com suas características físicas fora do palco. Quando representava um 

personagem diverso da sua personalidade e, conseqüentemente, diferente do que 

geralmente  fazia,  costumava  não  se  sair  muito  bem.  O  fato  de  os  atores 

desempenharem determinados  tipos  específicos  de  personagens,  no  início  do 

século, era comum, e tal característica não era mal vista pela sociedade da época; 

pelo contrário, quando o ator deixava de desempenhar os papéis a que estava 

acostumado, é que, na maioria das vezes, era criticado.

48 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta.
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Conceição Pimentel, provou à evidência, desta vez, que muito mal 
fazem  em  a  aproveitarem  para  representar,  metida  dentro  do 
hábito austero de irmã de caridade. O seu gênero não é esse e, a 
prova disso a tivemos ontem. O seu sentimento para as coisas 
alegres,  saltitantes,  buliçosas,  não  se  acomoda  no  misticismo 
duma religiosa (...) (GUERRA, s.d., v.13, p.65).

O escritor  leva-nos a entender que a amadora, Conceição Pimentel,  era 

uma mulher alegre, animada, extrovertida. Seu temperamento não combinava com 

a seriedade de uma irmã de caridade, portanto, a atriz não se saiu bem no papel 

que a ela foi confiado, pois  o seu gênero não é esse. Percebemos que o bom 

desempenho  da  atriz  estava  vinculado  à  personalidade  dela  no  dia-a-dia.  A 

amadora representava bem um tipo de personagem, outro gênero ela não sabia 

fazer e, se fizesse, não teria um bom desempenho. Esta citação difere do trecho 

do jornal do Clube Dramático Artur Azevedo, O Teatro, de São João del-Rei, 30 de 

março  de  1916,  coluna  intitulada  Notas  Vadias,  assinada  por  X,  citado 

anteriormente,  pois no jornal,  O Teatro,  o escritor  diz que, às vezes, eles não 

entendiam a atuação de alguns atores,  pois  rapazes desembaraçados na vida 

cotidiana não atuavam com desenvoltura e expressividade, e já outros tímidos e 

acanhados eram naturais e engraçados. Tal fala evidencia que a personalidade do 

ator fora do palco não influenciava no papel desempenhado no palco. Novamente, 

a contradição dos recortes retoma o pensamento derridiano sobre os trabalhos 

com arquivo.

Os  jornais  da  época  comentavam  sobre  o  desempenho  dos  atores,  a 

qualidade do cenário e do figurino das apresentações teatrais, mas não só críticas 

negativas  eram  feitas;  pelo  contrário,  muitos  elogios  eram  tecidos  às 

apresentações dos clubes de amadores teatrais. No recorte de jornal A Reforma, 

de 28 de março de 1918, coluna  Teatro,  Meu Boi Fugiu, sem autor, falando do 

desempenho dos amadores na peça, encontramos: o desempenho foi  perfeito,  

estando todos bem ensaiados e senhores dos seus papéis que sabiam dizer sem  

o  auxílio  do  ponto  e,  conseguintemente,  sem  os  caroços,  tão  desagradáveis 

(GUERRA,  s.d.,  v.13,  p.98).  De  acordo  com  o  fragmento,  os  atores  não  só 

estavam  bem  ensaiados,  desempenhando  perfeitamente  os  papéis,  mas, 
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principalmente,  não  precisaram  do  auxílio  do  ponto,  poupando  a  platéia  dos 

caroços, tão desagradáveis. Ou seja, o embaraço do ator, com o esquecimento da 

fala e o sopro do ponto, durante as apresentações, era desagradável. Portanto, 

em  1918,  a  sociedade  são-joanense  via  o  ponto  como  incômodo  durante  as 

apresentações teatrais. 

O fragmento abaixo, jornal Reforma, 31-VIII-91649, sem o nome do autor e 

da coluna,  e outros recortes evidenciam que muitas das apresentações do Clube 

Dramático Artur Azevedo agradavam à crítica e ao público. 

A parte de Dionísia, figura principal da opereta, coube a senhorita 
Margarida Pimentel que, de dia para dia nos surpreende com os 
progressos  que  realiza  na  arte  e  que  se  traduzem  na  calma 
admirável com que enfrenta o público, na admirável naturalidade 
da gesticulação e sobretudo na firmeza de sua voz sempre doce e 
aveludada e à qual apenas falta um registro mais volumoso que só 
a idade lhe há de proporcionar.
Bem ensaiados  os coros.  Os cenários  são mais  uma prova de 
competência  no  gênero  do  nosso  conterrâneo  Samuel  Soares 
(GUERRA, s.d., v. 13, p. 60).

De acordo  com o  trecho  acima,  o  desempenho  da  amadora  Margarida 

Pimentel agradou, pois ao enfrentar (palavra que remete a algo difícil, exigindo 

autocontrole e firmeza da atriz) o público,  ela o fez com calma e tranqüilidade. 

Novamente, a importância dos gestos, da voz e da naturalidade do ator amador 

em  cena  foi  enfocada.  O  fato  de  a  atriz  não  ter  ficado  nervosa  durante  a 

apresentação era visto como algo positivo, confirmando que deixar transparecer o 

nervosismo e o descontrole para o público era motivo de críticas. Diferentemente 

de peças que não agradavam por causa de problemas com o som,  com o cenário 

e  com a iluminação, a peça mencionada acima apresentou o coro bem ensaiado 

e o cenário foi confeccionado com competência. 

Em um outro trecho do jornal A Tribuna, 29 de julho de 191750, coluna Um 

apelo ao povo, sem autor, encontramos novos comentários sobre a qualidade do 

teatro  de São João del-Rei.  A palavra  dedicação,  citada no fragmento abaixo, 

49 O nome do jornal e a data foram escritos a lápis.

50 O nome do jornal e a data foram escritos a lápis.
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deixa claro que os amadores se empenhavam ao máximo para o sucesso das 

peças,  conforme  discutimos  no  capítulo  anterior.  Graças  à  dedicação  dos 

amadores  locais,  as  peças  eram  apresentadas  com  todos  seus  rigores  de 

montagem e jogos de cena.

Os clubes de amadores aqui organizados, no ano de 1916, deram 
provas  de  uma  dedicação  enorme,  levando  à  cena  operetas  e 
revistas, com todos seus rigores de montagem e jogos de cena, de 
maneira  a  agradar  ao  mais  exigente  espectador  acostumado a 
assistir  às  companhias  bem  organizadas  (GUERRA,  s.d.,  v.13, 
p.82).

Os  redatores  geralmente  citavam  mais  os  pontos  positivos  do  que  os 

negativos de uma apresentação teatral. Os jornalistas ganhavam o ingresso para 

assistir às apresentações, exatamente para depois comentarem sobre a peça nas 

colunas dos jornais.  O recorte do jornal  Ação Social,  de 14-outº-191751,  coluna 

Palco  e  Representações,  sem  autor,  atesta  tal  fato  com  os  dizeres:  a 

representação a que aludimos vem confirmar esta insulsa notícia que nada mais é 

do que o agradecimento do gentil ingresso com que fomos distinguidos (GUERRA, 

s.d., v.13. p.86). Encontramos um número maior de notas focando os pontos altos 

das  peças,  e  quando  o  mau  desempenho  dos  atores  ou  a  má  qualidade  da 

apresentação  eram  destacados  nas  colunas,  os  amadores  não  gostavam  e 

rebatiam tais comentários. No fragmento do jornal O Zuavo, de 25 de setº 191652, 

coluna Teatros, Clube Artur Azevedo, Hélios fala dos comentários injustos tecidos 

ao  desempenho  dos  amadores,  (...)  embora  a  crítica  injusta  incompetente  e  

BASTARDA [Grifo do autor] tenha afiado os seus aguçados dentes para morder o  

renome já consagrado deste valente e afinado conjunto, nada conseguindo porém 

contra a estrutura férrea de sua fama (GUERRA, s.d., v.13, p.64).

De  acordo  com o  recorte  do  jornal  Correio,  30-03-3553,  Coluna  Correio 

Teatral,  Blanchette  Clube Artur  Azevedo,  sem autor,  o  escritor  diz  que  falhou 

inteiramente,  em  toda  a  apresentação,  o  novel  conjunto  do  Artur  Azevedo 

(GUERRA, s.d.,.v.6.  p,68). O redator relata que o acanhamento dos atores foi 
51 O nome do jornal e a data foram escritos a lápis.
52 O nome do jornal e a data foram escritos a lápis.
53 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta, a data está um pouco borrada.
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geral,  faltou  naturalidade  e  ensaio.  Os  atores  pareciam  que  não  tinham  sido 

postos  em contato  com os papéis  previamente.  Na página  seguinte  do  álbum 

encontra-se um recorte do jornal  O Correio,  6-4-3554,  coluna  A decadência do 

nosso teatro, assinado M.S.,

(...) é, quiçá, a primeira vez que se vai escrever com franqueza (...) 
Para esse insucesso muito tem concorrido a nossa imprensa que 
se julga erroneamente obrigada a elogiar freqüentemente os bons 
como os maus trabalhos.
A crítica sincera e justa é necessário, é mesmo indispensável, pois 
mostra os pontos fracos e os erros a serem corrigidos.
(...)  pelo  desejo  de  atrair  platéia  ou  obter  sucesso  apenas  de 
bilheteria  esquecem  que  a  parte  precípua  a  zelar  é  a  do 
desempenho (...).
Por esta ou aquela razão os técnicos das agremiações escolhem 
peças difíceis cujo desempenho supera as forças de amadores às 
vezes bisonhos e com freqüência, os levam à cena mal ensaiados, 
agravando a situação já de si comprometida pelo erro da escolha.
Por que se consente impiedosamente que uma menina inteligente, 
é bem verdade, e aproveitável, mas ainda inexperiente, suba ao 
palco com um papel de tamanha responsabilidade? 
Sem  um  bom  ensaiador,  sem  um  corpo  cênico  apresentável, 
evitando-se  a  pescaria  de  amadores  improvisados,  sem, 
principalmente,  espírito  mais  exigente  e  precavido  dos 
responsáveis e um convicto desejo de melhorar e progredir, sem 
um  pouco  de  escola  em  que  se  comece  pelo  princípio  e  não 
invertendo a ordem natural das coisas, como se anda a fazer, tudo 
irá por terra (...) (GUERRA, s.d., v.6, p. 69).

Com a fala do escritor, percebe-se que muitas vezes tanto os bons quanto 

os maus trabalhos eram elogiados e, se a qualidade das apresentações teatrais 

estava piorando, a imprensa tinha a sua parcela de culpa, pois se via obrigada a 

elogiar as apresentações, não apontando os pontos fracos e, conseqüentemente, 

impedindo a correção dos erros. Constatamos que, muitas vezes, por amizade, ou 

por outras questões sociais, a imprensa não era sincera nos comentários tecidos 

às  apresentações  teatrais.  O  redator  já  se  defende  de  antemão  ao  falar  da 

importância  de  se  escrever  com franqueza,  e,  atenuando  as  críticas  feitas  ao 

Clube Teatral Artur Azevedo, tenta justificar os motivos que levaram ao trabalho 

de má qualidade, citando o interesse em obter apenas o sucesso de bilheteria e a 

escolha de peças difíceis.  O escritor  confirmou que a peça não teve  um bom 
54 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta.
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ensaiador e, com a palavra pescaria, leva-nos a entender que não houve critério 

na seleção dos participantes da peça, sugerindo um cuidado maior na seleção dos 

componentes  e  na  distribuição  dos  papéis,  pois  atores  inexperientes 

desempenharam papéis importantes.

Além do presidente e de alguns membros ilustres do Artur Azevedo, muitas 

pessoas importantes da comunidade mantinham laços, direta ou indiretamente, 

com o Clube Teatral Artur Azevedo. Entre elas o Major Américo dos Santos, o 

poeta Franklin Magalhães, músicos e maestros, o padre João Batista da Silva, o 

capitão José Pimentel,  o político Dr.  Augusto Viegas, o vereador e médico Dr. 

Freitas  Carvalho,  e  muitos  outros.  Muitos  membros  do  Artur  Azevedo  eram 

pessoas importantes e o trabalho com o teatro amador lhes conferia ainda mais 

prestígio, pois o teatro amador era o bom teatro, ligado à cultura, à educação e à 

moral, conforme afirma o recorte, sem o nome do jornal e do autor, de 18 de junho 

de  1948,  coluna  Que é  feito  do  nosso  teatro,  com os  dizeres:  o  bom teatro,  

principalmente o de amadores, sempre propagando a cultura artística, levando, à  

cena dramas e comédias educativas e morais (GUERRA, s.d., v.8, p.22). 

Os demais membros, que não eram tão importantes como os citados acima, 

eram  respeitados  e  considerados,  pois  o  convívio  com  pessoas  ilustres  e, 

principalmente, o trabalho com o teatro amador lhes conferiam, também, prestígio 

e respeitabilidade. Então, a imprensa não queria se indispor com os membros do 

Clube  Teatral  Artur  Azevedo,  que  era  respeitado  por  tantos  segmentos  da 

sociedade  local.  Ir  contra  o  Artur  Azevedo  era  ir  contra  seus  membros  e 

admiradores. Um recorte, sem o nome do jornal, sem data e sem autor, confirma 

tal pensamento.

(...) a imprensa são-joanense  pelo contrário incentiva sempre o 
prosseguimento dos nobres amadores, por que nutrimos a mais 
subida  consideração,  pois  são  pessoas  que  dispensam  elogios 
dadas as suas posições sociais e de famílias todas distintas e que 
nos merecem ato e respeito (GUERRA, s.d., v.4, p.28).

Em outro trecho do jornal do Clube Dramático Artur Azevedo, citado abaixo, 

de 28 de agosto de 1915, coluna O ator, assinada por T.B., percebemos como os 
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atores faziam sucesso e eram disputados no meio social. Segundo o escritor, o 

ator, ou melhor, o bom ator, era reconhecido e homenageado por levar alegria, 

emoção  e  momentos  de  descontração  ao  público.  Acreditamos  que  o  redator 

estivesse se referindo a atores da capital, quando diz que o bom ator era uma das 

pessoas mais populares do país, pois atores amadores do interior de Minas Gerais 

não eram conhecidos no Brasil, apenas na região onde atuavam.

 
(...) quando o ator possui verdadeiro mérito, é bom de fato, torna-
se uma das pessoas mais populares do país, altas autoridades. 
Disputa-se  em  bancos,  casas  comerciais  a  honra  de  servi-los. 
Como  que  uma  homenagem  pelos  agradáveis  momentos  que 
proporcionaram ao povo (GUERRA, s.d,.v.1, p.67).

Cremos que as idéias de T.B. podem ser estendidas ao ator amador do 

interior, pois o recorte abaixo evidencia que os atores amadores são-joanenses, 

muitas vezes, eram presenteados e homenageados pelos membros da sociedade, 

ou pelo comércio local, portanto, eram reconhecidos pelo público. O recorte do 

jornal A Nota, de 05 de abril de 1918, sem o nome do autor, Coluna FOOT-BALL, 

evidencia que até mesmo uma jóia foi oferecida à amadora Conceição Pimentel 

por representar uma associação esportiva em uma revista local. 

(...)  uma  manifestação  de  simpatia  e  apreço,  promovida  pelos 
membros  da  associação  esportiva  “Atletic  Clube”,  para  o 
oferecimento  de  um  mimo  significativo  à  senhorita  Conceição 
Pimentel (...).
Disseram-nos  mais  que  o  oferecimento  do  mimo,  que  esteve 
exposto na vitrina de uma das casas de comércio da rua Municipal 
e constava de um lindo anel com brilhante (GUERRA, s.d., v.13, 
p.101).

Se  por  um  lado  os  atores  eram  homenageados,  presenteados  e 

reconhecidos pelo público, por outro, passados os dias de glória, eram esquecidos 

e terminavam seus dias sem recursos financeiros, na miséria. O trecho do jornal 

do Clube Dramático Artur  Azevedo,  de 28 de agosto de 1915,  coluna  O ator, 

assinada por  T.B.,  com os dizeres:  estes  homens tão  dignos e  tão  valorosos 

acabam  quase  sempre  na  miséria  e  nos  hospitais  (GUERRA,  s.d.,v.1,  p.67), 
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confirma tal fato. A vida dos atores era cheia de altos e baixos, viviam épocas de 

sucesso  e  de  glória,  mas,  geralmente,  terminavam  os  dias  de  vida  longe  do 

público, esquecidos.

3.2. Em defesa do teatro

Alguns recortes,  mencionados acima,  afirmam que os amadores teatrais 

rebatiam as críticas negativas feitas pelos jornalistas. Mas não só os jornalistas 

foram criticados  pelos  amadores.  Quando  o  circo  e  o  cinema  ameaçaram as 

apresentações teatrais, os atores não pouparam esforços para atacá-los. O circo 

era a diversão descomprometida e sem caráter moralizante que mais afastava as 

pessoas dos teatros,  recebendo ataques proporcionais ao fascínio  que exercia 

sobre o público, pois tinha como objetivo principal divertir e despertar emoções. 

Tal  fato  fazia  com  que  alguns  grupos  de  amadores  teatrais  atacassem  as 

apresentações circenses, a fim de preservar as noites teatrais. Encontramos uma 

coluna assinada por De Freitas, recorte de jornal, Oliveira, de 05 de maio de 1923, 

coluna  Cartas  de  Belo  Horizonte  (Especialmente  para  Gazeta),  30-IV-192355, 

confirmando que algumas vezes o circo foi menosprezado em defesa do teatro:

Disse alguém, talvez um tanto insultuosamente para a cultura dos 
horizontinos,  que  esse  povo  antes  preferia  tomar  assento  nas 
incômodas  arquibancadas  de  um  circo  do  que  respirar  o  ar 
perfumado do salão do Municipal; que esse povo, antes preferia 
aplaudir  as palavras chulas,  o espírito puxado a torquez de um 
ruim palhaço  ou tony,  do  que  apreciar,  gozando  uns  deliciosos 
momentos  espirituais,  em  que  o  intelecto  tanto  aproveita  as 
finíssimas  comédias  de  Cláudio  de  Souza,  (...).  Mas  aquela 
afirmativa foi uma grosseira calúnia! O horizontino educado (não 
me refiro às baixas camadas sociais, que essas preferem mesmo 
o circo, que está mais de acordo com o seu espírito grosseiro e 
com  as  suas  posses.  (...)  o  horizontino  educado  tem  neste 
momento  desfeito  essa  calúnia,  pois  o  circo  que  aqui  se  acha 
enriquecendo  à  custa  do povo,  sempre papalvo  e  simples,  tem 
sido por  eles deixado  ao abandono.  E a prova é que o Teatro 
Municipal,  onde  vem  trabalhando  o  magnífico  Centro  Teatral 
Brasileiro, tem estado repleto (GUERRA, s.d.,v.3,p.39).

55 Presumimos que a data seja da emissão da carta.
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O redator, ao falar do trabalho magnífico do Centro Teatral Brasileiro de 

Belo Horizonte, fundado por Antônio Guerra, evidencia que o público preferia o 

circo ao teatro.  Mas a intelectualidade da época não deixava barato, usava os 

periódicos para atacar os números circenses e dizer à  população educada para 

não  comparecer  às  apresentações  chulas,  baixas  e  grosseiras  dos  circos. 

Portanto,  diante  do  pedido  do  redator,  acreditamos  que  pessoas  educadas  e 

esclarecidas  costumavam  freqüentar  as  apresentações  circenses  e, 

provavelmente, após a leitura do artigo de De Freitas, se sentiriam envergonhadas 

de  ir  ao  circo,  pois  a  sociedade  poderia  passar  a  vê-las  como pessoas  mal-

educadas, grosseiras e pobres de espírito e de dinheiro.

De Freitas deixa claro que as pessoas simples e humildes, além de não 

terem dinheiro para ir ao teatro, serem pobres financeiramente, eram pessoas de 

espírito  grosseiro.  As  pessoas  que  pertenciam  a  uma  classe  social  elevada 

deveriam freqüentar o teatro, já os pobres de dinheiro e de espírito, esses sim 

gostavam do circo e deviam freqüentá-lo. Acreditamos que o redator tenha ficado 

indignado exatamente com o fato de pessoas importantes e esclarecidas estarem 

participando  das  noites  circenses.  Então,  depois  da  publicação  desse  artigo, 

aqueles que faziam parte da classe alta e se consideravam finos e educados não 

se exporiam aos comentários da sociedade, envergonhando-se por freqüentar as 

noites circenses.

As apresentações circenses eram consideradas baixas e grosseiras, pois 

entre as apresentações cênicas, o teatro era considerado superior ao circo.  Essa 

valorização  não  acontece  apenas  quando  comparamos  o  circo  com  a  arte 

dramática.  Dentro  do  teatro  há  gêneros  que  foram  considerados  superiores 

quando comparados uns com os outros. 

Acreditamos que Antônio Guerra não tenha participado desses movimentos 

contra as apresentações circenses, porque o amador era um amante do circo. Não 

encontramos nenhum recorte de Guerra menosprezando as companhias de circo; 

pelo  contrário,  o  amador  sempre  elogiou  e  divulgou  o  trabalho  dos  artistas 

circenses que vieram a São João del-Rei, apesar de sua paixão pelo teatro -ah...  
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era só teatro. A conversa dele era só teatro. Não  tem esse povo que só pensa em 

futebol?  Ele  só  pensava  em  teatro  (GUERRA,  Lúcia,  2006b),  o  amador  não 

deixava de admirar e freqüentar as noites circenses. Ele gostava muito de circo, o  

que eu posso te falar é que ele era um apaixonado pelo circo. Ele largava tudo 

para  ir  para  um circo.  Era  apaixonado  com circo,  fazia  questão  de  me  levar  

(GUERRA, Antônio, 2005a). (Ver figura 12)

Mais do que o circo, o cinema foi muito criticado e atacado pelos atores da 

época, e contra a arte cinematográfica Antônio Guerra não poupou ataques. 

Mesmo tendo transformado a sede do Clube Teatral Artur Azevedo em Cine 

Artur  Azevedo,  Guerra  não  gostava  do  cinema.  De  acordo  com a  filha  Lúcia 

Guerra,  depois  ele  resolveu  virar  cinema,  embora  ele  não  gostasse,  ele  nem 

assistia (GUERRA, 2006b).  Danilo Guerra disse que o pai  era apaixonado por 

teatro e o Cine Artur Azevedo só existiu porque o Clube passava por dificuldades 

financeiras. Antônio Guerra, como outros amadores teatrais, não era amante do 

cinema: as circunstâncias é que fizeram-no unir o teatro ao cinema.

Ele arranjou um dinheirinho, arranjou uma doação, arranjou outra, 
contratou o Luís Bacarini e fizeram o teatro completamente (...) aí 
ele viu que para manter tinha que ter o cinema, por isso que ficou 
Cine Artur Azevedo. Mas o sonho era fazer só teatro, lá. Mas ele 
não  conseguiu  porque  era  dinheiro  demais,  não  é?(GUERRA, 
2006a).

À medida que as imagens em movimento foram invadindo os espaços antes 

reservados aos espetáculos teatrais, atores e ensaiadores tentaram difundir, no 

meio social, idéias depreciativas quanto  ao  cinema e  de  grande  valorização  da 
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Figura 12 –  Foto de Antônio Guerra com membros do Circo Teatro França, em 

1946. Há uma seta apontando para o Guerra, identificando-o (GUERRA, s.d., v.5, 

p.37).
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arte teatral. No jornal  O Teatro, de 28 de agosto de 1915, do Clube Dramático 

Artur Azevedo, de São João del-Rei, na coluna  Cousas, foi publicado um artigo 

assinado por A. Encontramos, em tal artigo, o desprezo por parte dos amadores 

teatrais quanto à arte cinematográfica e a evidente intenção de divulgar a arte 

dramática.  A gente civilizada que não embarca na absurda asserção de que o 

cinema  é  escola,  não  poupará  aplausos  a  fundadores  de  clubes  dramáticos 

(GUERRA, v.1, s.d.,p.67). O teatro era escola, não o cinema, portanto as pessoas 

civilizadas não poupariam aplausos aos fundadores de clubes dramáticos, o que 

não  aconteceria  com  os  divulgadores  da  arte  cinematográfica.  O  teatro  era 

sinônimo de progresso, de civilização, de exemplo da moral e dos bons costumes. 

O cinema não tinha nada a ensinar  e  precisava  ser  combatido,  pois,  para os 

atores,  o  progresso  da  arte  cinematográfica  era  sinal  da  decadência  da  arte 

teatral.

Em outro trecho de uma crônica assinada por A.B.C., do jornal do Clube 

Dramático Artur Azevedo, de São João del-Rei, O Teatro, de 18 de maio de 1916, 

encontramos  a  evidente  perseguição  dos  amantes  do  teatro  à  arte 

cinematográfica. Os ataques ao cinema eram constantes nos periódicos da época.

Todo  o  jornal  que  se  dedica  ao  teatro  deveria  assumir  o 
solene  compromisso  de  levantar  a  perseguição  ao  cinema 
[Grifo nosso]. (...)descobrem-se nos cinemas “mundos” e mundos 
inteiramente desconhecidos em plena obscuridade,  avolumando-
se  os  descobridores  nas  razões  diretas  da  obscuridade  e  dos 
mundos por descobrir. E o essencial para isto é a ausência da luz! 
Veio-me então a idéia de que ali está a morte do cinema. Luz! Luz! 
Dêem luz às salas que elas se tornarão menos repletas...
Esta  é  uma  tarefa  que  cabe  ao  teatro  em  1º  lugar,  porque  a 
questão da luz é a questão da moral e nós precisamos moralizar o 
cinema (GUERRA, s.d.,v.1,p.81).

Segundo o redator, todos os jornais ligados ao teatro deveriam perseguir o 

cinema,  pois  o  cinema  está  ligado  a  mundos  desconhecidos,  inexplicáveis. 

Metaforicamente, o cronista compara a luz com a moralidade e a escuridão com a 

imoralidade. Utiliza a falta de luz, o escuro das salas cinematográficas para dizer 

que o cinema é algo de obscuro, de imoral.  O que não era ligado à razão, ao 

esclarecimento,  ao inteligível,  não era bem aceito.  No livro   de Duarte  (1995), 
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verificamos que esse discurso fora acionado na sociedade oitocentista mineira, 

pois  essa  também  buscava  explicação  para  tudo,  o  discurso  racional  era 

constante,  só importava o  que podia ser entendido, o que fugia ao raciocínio 

lógico era rejeitado. Se o cinema era algo novo para a maioria dos são-joanenses 

daquela época,  era algo desconhecido,  então,  segundo o discurso dos atores, 

deveria ser temido. Usando desse discurso, denegrindo a imagem do cinema, os 

artistas,  críticos  e  intelectuais,  aqueles  que  se  julgavam  pertencentes  à  boa 

sociedade buscavam influenciar a população, evitando o esvaziamento das casas 

de espetáculos para as salas de projeções. Se o cinema estava ligado ao escuro, 

ao negro, ao inexplicável, o teatro estava ligado à luz, ao brilho e à moralidade. O 

teatro  era  a  única  coisa  que  poderia  dar  luz,  moralizar  o  cinema.  Fazendo  o 

mesmo  que  os  intelectuais  da  época  fizeram  com  o  circo,  com  o  teatro 

melodramático e com o teatro de revista, os membros do Clube Dramático Artur 

Azevedo atacaram a arte cinematográfica.

Todavia, mesmo sendo o cinema algo detestado pelos amantes do teatro, 

foi através dele que os amadores teatrais vislumbraram a possibilidade de iluminar 

e povoar, novamente, as noites de espetáculo. Se o cinema ajudou a apagar as 

noites teatrais, atraindo os espectadores teatrais para as salas cinematográficas, 

foi através dele que os representantes do teatro encontraram a possibilidade de 

reacendê-las. O cinema se uniu ao teatro, como fizera o circo com o teatro, a fim 

de atrair o público, surgindo então o  cine-teatro. No cine-teatro, as apresentações 

teatrais geralmente se faziam apenas no intervalo das cinematográficas, enquanto 

o circo-teatro  conjugava os dois  tipos de espetáculos.  A combinação do circo-

teatro, como o cine-teatro, teve como objetivo restaurar o equilíbrio financeiro de 

várias companhias de circo que passavam por dificuldades. Tal equilíbrio só foi 

possível  com  a  incorporação  de  dramalhões  e  comédias  leves,  que  tanto 

agradaram ao público. Esses novos números não se faziam separados dos outros 

números circenses, eles passaram a fazer parte da vida do circo.           

A união do teatro com o cinema foi intensamente vivida por Guerra e por 

outros amadores. Os cartazes das apresentações cinematográficas do segundo 

álbum atestam que Guerra, juntamente com os amadores que faziam parte do 
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Centro Teatral Brasileiro de Belo Horizonte, apresentava, ao final da exibição de 

um filme,  uma  peça  teatral.  Os  cartazes  com  o  anúncio  do  filme  e  da  peça 

compõem  quase  todo  o  álbum  número  2.  Os  filmes  e  as  peças  foram 

apresentados no Cinema Comércio,  na temporada em que Antônio Guerra fez 

parte do grupo de amadores de Belo Horizonte56. (Ver figura 13)

Mesmo agredindo o cinema, como verificamos acima, pelo teatro valia a 

pena mudar de opinião. Pelo teatro fazia sentido aceitar o cinema e utilizá-lo para 

manter os clubes de amadores teatrais. Há um outro episódio, citado abaixo, que 

evidencia, novamente, a mudança de opinião de Antônio Guerra em prol do teatro. 

Altivo  Sette,  poeta  são-joanense,  critica  a  apresentação  da  peça  Deus  e  a 

Natureza,  dizendo  que  a peça era um dramalhão velho, de mau gosto. Então, no 

jornal O Correio, 27-4-4457, coluna Deus e a natureza, escrita por Antônio Guerra 

ao redator do jornal Diário do Comércio, o amador rebate as críticas do poeta, na 

qualidade de diretor artístico do Clube Teatral Artur Azevedo, dizendo:

(...) podemos afirmar com precisão que o teatro moderno embora 
seja em nossa opinião o melhor, e ao qual devemos dar a nossa 
preferência, não é o mais lucrativo para os nossos cofres sociais, 
pois, sempre que anunciamos um DRAMALHÃO [Grifo do autor] 
como seja: Morgadinha, Filha do Mar, Duas Órfãs, Causa Célebre, 
Milagres  de S.  Antônio,  Mártir  do  Calvário  e  outros  do  mesmo 
gênero,  temos  as  lotações  esgotadas,  obtendo  resultado  em 
contrário, quando apresentamos primores do teatro moderno como 
sejam: Divino Perfume, A Felicidade que Volta,  Sombra, A Vida 
tem 3 Andares,  Saudade,  Pertinho do Céu e  outros (GUERRA, 
s.d.,v.7,p.187).

Mais uma vez o amador deixa claro, com a fala: o teatro moderno embora 

seja em nossa opinião o melhor, que, se fosse necessário, romperia com suas 

próprias convicções para que o espetáculo acontecesse. Guerra achava o teatro 

moderno melhor do que o da velha guarda, mas sem platéia não havia espetáculo. 

Se  o  teatro  dependia  do  dramalhão  para  atrair  o  público  para  as  noites  de 

espetáculo,  se  a   platéia  queria   assistir  DRAMALHÃO   [Grifo do autor],  então 

56 Todas as peças que foram encenadas no Centro Teatral Brasileiro de Belo Horizonte, na época 
em que Guerra lá morava, tinham como ensaiador Antônio Guerra.
57 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta.
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Figura 13 – Do cartaz do Centro Teatral Brasileiro consta a exibição de filme no  
Cinema  Comércio  em  Belo  Horizonte:  PRIMEIRA  PARTE  –  NA  TELA.  Logo  
abaixo,  SEGUNDA PARTE – NO PALCO, a peça  A Noiva  e a Égua,  direção 
artística de Antônio Guerra, o nome dos atores e seus respectivos papéis. Tal  
recorte atesta que, no mesmo dia, apresentavam-se, inicialmente, dois filmes e  
depois uma peça teatral (GUERRA, s.d., v.2, p.96).
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dramalhão  seria  representado.  Em  determinadas  situações,   pelo   bem  das 

apresentações teatrais, se necessário fosse, o cinema e o  DRAMALHÃO eram 

utilizados para manter as casas de espetáculos teatrais cheias.

3.3. O teatro amador e suas relações

Uma característica marcante do amadorismo teatral é o amor à arte cênica, 

à luta pelo teatro. O espírito de luta se faz presente, inicialmente, na figura do 

patrono do clube. O patrono deve ser o exemplo de luta, de garra e de coragem, 

incentivando os amadores, ajudando-os a enfrentar as árduas horas de trabalho. 

O patrono é exemplo a ser seguido. O recorte do jornal O Cenário, de 25 de abril 

de 1930, coluna intitulada O Nosso Patrono, assinada por A.M., encontramos os 

dizeres que apóiam tal pensamento.

Para patrono de um grêmio teatral também deveria ser escolhido 
um vulto que fosse o exemplo de um lutador, confiante na vitória, 
jamais desalentado, vanguardeiro de progresso e entusiasmo.
Decidimo-nos,  pois,  a  prestar  uma  homenagem  ao  espírito 
organizador de homem de ação e em cujas virtudes teríamos um 
exemplo e incentivo para vencermos as árduas horas de trabalho.
Dando  tal  patrono  ao  nosso  grêmio  temos  pois  dois  fins:  um 
exemplo encorajador e uma homenagem sincera ao grande amigo 
que foi o Major Américo dos Santos (GUERRA, s.d., v.4, p. 35).

O patrono do Clube Teatral de São João del-Rei foi Artur Azevedo. Azevedo 

lutou  pelo  teatro  nacional.  Talvez,  exatamente  por  isso,  o  nome do teatrólogo 

maranhense tenha sido dado ao referido clube, pois, assim, a figura do teatrólogo 

serviria  como motivação para  os  amadores  teatrais,  na  luta  diária  em prol  do 

teatro. Fotos e peças de Artur Azevedo perpassam os álbuns de Antônio Guerra a 

todo  o  momento.  Azevedo  é  lembrado,  homenageado   e  reverenciado 

constantemente  nos  álbuns.  No  jornal  O  Teatro,  do  Clube  Dramático  Artur 

Azevedo,  São João del-Rei,  28 de agosto de 1915,  coluna  Teatro,  sem autor, 

encontramos: o nosso Clube tomou por patrono o nome do inesquecível escritor a  

quem a arte dramática deve no país os mais relevantes e assinalados serviços.
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Segundo Larissa Neves (2002), na virada do século XIX para o XX, época 

de Artur Azevedo, o teatro brasileiro era sustentado basicamente por três gêneros: 

as  burletas,  operetas  e  revistas  de  ano.  Mesmo agradando  ao  público,  esses 

gêneros  teatrais  não  eram bem vistos  pela  intelectualidade  da  época.  Alguns 

acreditavam que o teatro ligeiro, que buscava divertir o público, não tinha valor 

literário. Artur Azevedo desempenhava um duplo papel neste contexto, pois, ao 

mesmo tempo que escrevia para o povo, pecando, para alguns, por aderir a nova 

forma de fazer teatro, fazia parte da elite intelectual carioca da época. 

Azevedo  escrevia  peças  teatrais  que  não  eram  bem  vistas  pela 

intelectualidade da época. Porém, o teatrólogo jamais se abateu pelas críticas, 

acreditava naquilo que fazia. Artur Azevedo adaptou muitas peças estrangeiras à 

nossa realidade, lutou pelo teatro nacional, era um amante do teatro, um exemplo 

a  ser  seguido.  Portanto,  a  presença  constante  do  dramaturgo  nos  álbuns  de 

Antônio Guerra se faz justificada. Artur Azevedo era o modelo de Antônio Guerra e 

dos demais componentes do Clube. Na ausência de Guerra, era o teatrólogo que, 

literalmente,  ocupava o seu lugar,  pois  eles comungavam das mesmas idéias, 

tinham os mesmos ideais, a mesma paixão pelo teatro. 

No  caderno  do  Clube  Teatral  Artur  Azevedo,  4  Dezembro  196358,  peça 

Morgadinha de Val Flor, em homenagem  aos 250 anos de elevação da cidade de 

São João del-Rei à categoria de Vila, encontramos, na primeira página, a foto de 

Artur Azevedo e ao lado da mesma os dizeres:  “A paixão pelo teatro que nunca 

negou  nem  traiu,  mau  grado,  vicissitudes,  desilusões  e  injustiças,  foi  um 

sentimento que se apoderou de Artur Azevedo quase ao mesmo tempo em que  

abriu os olhos para o mundo”, abaixo da citação está escrito: trecho de um artigo 

sobre A.A. de autoria de Pedro Moniz de Aragão, publicado na revista “Dionysos”,  

órgão do S.N.T. (junho de 1952-pag.19). Na mesma página, logo abaixo do trecho 

mencionado, encontramos a foto de Antônio Guerra e algumas palavras sobre o 

amador  são-joanense  (GUERRA,  s.d.,  v.9,  p.151).  Portanto,  além  de  Antônio 

Guerra ter dividido a mesma página, a primeira do caderno, com Artur Azevedo, 

58 A data foi escrita a caneta. O caderno foi confeccionado para homenagear a cidade de São João 
del-Rei; então, além do programa da peça, há fotografias dos membros do Clube Artur Azevedo e 
alguns dizeres, mostrando a relação dos atores amadores com a terra natal.
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verificamos que, como Artur Azevedo, Guerra tinha paixão pelo teatro desde tenra 

idade,  13 anos, e enfrentou também muitos problemas em defesa do mesmo.

Uma das principais características do teatro amador era a moral e os bons 

costumes, portanto, a honestidade, ser correto principalmente quanto a questões 

financeiras, era algo que devia fazer parte do teatro amador. O panfleto intitulado 

Explicação  -  À  imprensa  e  ao  povo,  assinado  pela  administração,  sem  data, 

encontramos “O Clube Dramático Gonçalves Coelho tem suas contas pagas, seus  

documentos legalizados decentemente, não esperando dinheiro de quem lhe deve  

para pagar seus credores, tendo dinheiro em caixa” (GUERRA, s.d.,  v.1,  p.11), 

apóia tal afirmação. Em um outro recorte, sem o nome do jornal, 3-12-5059, Coluna 

Clube Artur Azevedo, assinada por  Antônio Guerra – Presidente, Guerra publica 

uma nota, deixando à disposição de quem interessasse a prestação de contas da 

construção e montagem da sede do Clube Teatral Artur Azevedo. 

Para prestação e  aprovação das contas da diretoria  passada e 
para  autorização  de  compra  de  mobiliário  e  equipamento 
cinematográfico mais providências para o término de construção 
de nossa sede própria,  convido os diretores e amadores sócios 
para a Assembléia Geral a realizar-se no dia 5 de Dezembro de 
1950, às 19 horas. As referidas contas ficam à disposição de todos 
os interessados (GUERRA, s.d., v.9, p.43).

A vida do presidente do Clube Teatral Artur Azevedo deveria ser pautada 

pela lisura e pela honestidade. Antônio Guerra foi fundador e presidente do Clube 

diversas vezes. O amador estimulava e representava o teatro amador. A imagem 

pública de Guerra deveria ser a de um homem honesto. A retidão de Guerra não 

estava associada apenas ao teatro amador, podemos verificar no jornal A Estrela 

Da Oeste, Divinópolis, 2 de maio de 1926, coluna intitulada Antônio Guerra, sem 

autor,  a  honestidade do trabalhador  da  Singer,  com os dizeres:  a escolha  da 

Singer,  pondo  Antônio  Guerra  novamente  à  testa  dos  seus  negócios,  é  a  

resultante  de  um  ato  acertado  e  reconhecimento  ao  valor  afirmado  de  um 

cavalheiro às direitas, reto cumpridor dos seus deveres (GUERRA, s.d., v.3, p.64).

59 A data foi escrita a caneta.
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A bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/FAPEMIG) Girlene Verly Ferreira 

de Carvalho Rezende buscou traços da biografia de Antônio Guerra a partir do 

personagem principal da peça de Artur Azevedo O Dote. Pois, segundo Rezende 

(2005), Guerra representou numerosas vezes o papel de Ângelo, o protagonista 

da peça. A aluna menciona que a peça possuía forte influência na época devido 

ao seu caráter exemplar e moralizante. É importante citar que Guerra representou 

a  primeira  vez  o  papel  de  Ângelo  em  1912  e  a  última  em  1955,  portanto, 

acreditamos  que  a  bolsista  esteja  se  referindo  a  tal  período. De acordo  com 

Rezende (2005), muitas características da personalidade de Ângelo podem ser 

relacionadas às  de  Antônio  Guerra,  como:  romantismo,  desapego ao dinheiro, 

correção,  linguagem  culta,  apego  ao  lar,  equilíbrio  financeiro  e  estabilidade 

emocional. A característica que nos interessa destacar é a correção da conduta do 

protagonista da peça. Além de advogado, Ângelo tenta manter sua vida dentro de 

uma ordem econômica. Ele não se torna cúmplice dos gastos desmedidos de sua 

esposa. O perfil do personagem, tantas vezes representado por Guerra, evidencia 

que a imagem que Guerra passava para o público, até mesmo quando vinculada 

aos  papéis  por  ele  representados,  era  de  honestidade,  lisura  e  correção  de 

conduta. 

Retomando a afirmação de que Guerra e Artur Azevedo comungavam dos 

mesmos  ideais,  acreditamos  que  ter  um  ideal  para  Antônio  Guerra  e  outros 

amadores era viver para o teatro, não permitindo que nada ofuscasse as noites de 

brilho das apresentações cênicas. Era lutar contra as muitas dificuldades por que 

passava  o  teatro  amador,  principalmente  no  interior.  Era  impedir  que o  teatro 

acabasse. 

De acordo com o trecho abaixo, o Clube Artur Azevedo foi um dos poucos 

clubes  de  amadores  que  venceu  as  dificuldades  e  comemorou  52  anos  de 

existência. No fragmento do jornal Correio da Manhã, de 21 de agosto de 195-60, 

coluna Teatro, 52 Anos de Teatro em S. João del-Rei, sem autor, encontramos:

60 Está faltando um pedaço do jornal. Não consta o ano do periódico. Provavelmente o ano é o de 
1957, pois o clube estava comemorando 52 anos.
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(...) creio que talvez seja essa a única entidade teatral brasileira 
que não se acabou em meio século.  É um exemplo heróico de 
idealismo  perseverante.  Vale  a  pena  repetir  o  que  José  Victor 
Barbosa nos informa a respeito: “Sabem lá os senhores o que é 
fazer dez lustros de teatro no interior? Pois os bravos rapazes do 
Artur  Azevedo  conseguiram  fazer  esta  coisa  quase  impossível 
(Rapazes aqui é força de expressão porque de há muito que eles 
já  são  vovôs,  embora desempenhando  ainda  papéis  de galãs)” 
(GUERRA, s.d.,v.8.p.118).

A  fala  do  escritor  confirma  a  idéia  de  que  a  maioria  dos  grupos  de 

amadores teatrais se desfazia em um período curto de tempo, pois, para ele, o 

Clube Teatral Artur Azevedo era um dos únicos que comemorava meio século. Só 

mesmo com perseverança e idealismo era possível vencer as muitas dificuldades 

de fazer teatro amador no interior de Minas Gerais durante tanto tempo. 

Fazer coisas quase impossíveis  era algo que perpassava a vida desses 

amadores.  A  construção  da  sede  do  Clube  Teatral  Artur  Azevedo  foi  outro 

acontecimento  em cuja realização muitas  pessoas não acreditaram.  O escritor 

Monte  Cristo,  coluna  Vale  o  Sacrifício, Diário  do  Comércio  27-5-5161,  diz  que 

quando  Antônio  Guerra,  fundador  do  Clube,  com o  seu  dinamismo  pretendeu  

erguer o próprio teatro do Artur Azevedo, todos julgaram-no visionário, mas ele  

prosseguiu colocando a idéia no caminho da realidade (GUERRA, s.d., v.9, p.48).

Os amadores conseguiram. Levantaram o templo da arte teatral com 1000 

poltronas.  No  recorte,  sem nome do  jornal,  de  Divinópolis,  18-6-51,  coluna  A 

Vitória  do  Ideal,  o  escritor,  Waldemar  Santiago,  não  entende  as  forças  que 

animaram os amadores, levando-os ao término de uma obra tão grande, contando 

com a ajuda da população e com a boa vontade dos membros do Clube.

E diante de iniciativas como essas que nos fazem crer  em que 
ainda há cidadãos neste Brasil, dignos da admiração e respeito do 
povo.  E  assistindo  à  fibra  desses  bravos  defensores  de  um 
alevantado ideal de cultura e civilização (...).
Que forças estranhas, que poder sobrenatural anima esse pugilo 
de bravos que estão levando a término essa obra cultural.
Não os anima a ambição mesquinha de enriquecimento, todos nós 
sabemos!  Tão pouco  procuram evidência  para  fins  políticos  ou 
especulativos! Também não aspiram à glória de estátuas e nomes 
em  praça  pública,  porque  isso  nada  significa  numa  modesta 

61 O nome e a data do jornal foram escritos a caneta.
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comunidade  do  interior  e  já  hoje  muito  desacreditadas  andam 
essas vaidades pueris de figurões políticos.
Apenas os animam os mais sagrados de todos os dotes que o 
homem  possui,  sublime  predicado  de  nobreza,  estranha 
potencialidade que pode transformá-lo num santo, num herói  ou 
num louco – o ideal (GUERRA, s.d., v.8, p.50).

De  acordo  com  o  escritor,  o  que  animava  esses  amadores  não  era  o 

dinheiro, o poder, a política, mas o ideal de cultura e civilização, o espírito nobre, o 

amor  ao  teatro.  Movidos  por  um  ideal,  a  construção  do  Teatro  e, 

conseqüentemente,  a  preservação da arte  teatral  local,  esses  amadores  eram 

vistos como santos, heróis ou loucos. 

Em um outro trecho, jornal Folha da Mata, Carangola, 6/8 de 1959, coluna 

ÓRGÃO DEMOCRÁTICO INDEPENDENTE, UM EXEMPLO E UMA LIÇÃO, Jayro 

Motta Hosken fala da proeza do grupo de amadores de São João del-Rei, que 

completava 50 anos de atividades teatrais,  culminando na construção de uma 

sede própria.

Há dias,  estando  em Além Paraíba,  ali  encontrei  um grupo  de 
teatro amador atuante, o grupo do Colégio Além Paraíba, recém 
chegado  de  um  congresso  teatral  em  Santos,  onde  projetou  o 
nome de sua terra com a arte belíssima do palco. E francamente, 
meus senhores, sinto inveja de tudo isto! Inveja a qual extravazo 
neste artigo, para mostrar ao meu povo o que fazem lá fora em 
matéria  de cultura.  Vejam só:  em São João del-Rei,  um centro 
teatral completa 50 anos de atividades, culminando na construção 
de uma sede (...) (GUERRA, s.d., v.8,p.136).

O  escritor  ao  falar  do  Clube  de  amadores  de  São  João  del-Rei,  cita, 

anteriormente, um grupo de amadores teatrais de Além Paraíba, dizendo sentir 

inveja desse grupo de teatro amador, que projetou o nome de sua terra com a arte  

belíssima  do  palco,  participando  de  um congresso  teatral  em Santos.  Hosken 

afirma que os grupos de amadores teatrais, quando saíam em viagem, projetavam 

o nome da terra natal. 

No recorte de jornal abaixo, percebemos como a imagem do ator amador 

estava vinculada à terra natal. O Jornal comemorativo do 15º aniversário do Clube 

Teatral  Artur  Azevedo,  A  Ribalta,  junho  de  1930,  presta  homenagem  aos 

amadores teatrais que tinham passado pelo Clube e àqueles que eram membros 
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atuantes do Artur  Azevedo.  Ao falar  das qualidades dos amadores teatrais  do 

Clube Teatral Artur Azevedo, os escritores do jornal evidenciam a ligação do ator 

amador  com a  terra  natal.  A  relação dos amadores  teatrais  com a cidade de 

origem era muito forte, eles amavam São João del-Rei acima de todas as coisas. 

O talento do amador teatral tem brilhantemente erguido o nome de nossa terra.  

Nossa  capa-  Haydee  Campos  tem os  predicados  das  filhas  da 
princesa  d’Oeste:  é  bela,  inteligente  e  simples,  possuindo  um 
coração magnânimo e amando a terra natal  acima de todas as 
coisas.
Por:  Agostinho  Azevedo  –  A  bela  peça  de  Pinheiro  Chagas 
desempenhada  por  essas  inteligências  [sic]  moças  e  ardorosas 
que formam o corpo cênico da sociedade, há de encantar, porque 
os  amadores  do  “Artur  Azevedo”  são-joanenses,  nasceram sob 
este  céu,  criaram-se  beijados  por  este  sol  que  abrilhanta,  que 
vivifica  e  que  enche  de  ardor  e  alegria  as  coisas  e  almas, 
aperfeiçoando-as no culto do belo e da arte.
Antônio Guerra- Enumeramos as sociedades recreativas fundadas 
pelo  Nequinha  que  com  seu  talento  moço  e  lúcido  tem 
brilhantemente  erguido  o  nome de  nossa  terra  (GUERRA,  s.d., 
v.4,p.20).

Os membros do Clube Teatral Artur Azevedo amaram e elevaram o nome 

de São João del-Rei em muitas cidades por onde passaram. O recorte de jornal 

Diário do Comércio, 7-7-4962, coluna intitulada Vitoriosa excursão do Clube Artur  

Azevedo, sem autor, confirma tal fato.

Em todas as cidades visitadas o “Artur  Azevedo”  não perdeu a 
oportunidade de exaltar S. João del-Rei, ora expondo magníficas 
fotografias dos nossos monumentos artísticos, ora pondo em foco 
as  nossas  tradicionais  orquestras  e  as  nossas  possibilidades 
econômicas e educacionais.
Antônio  Guerra, o líder inconteste do teatro são-joanense, está de 
parabéns, e com ele todos os amadores pela ótima propaganda 
feita das nossas possibilidades artísticas e culturais. O Clube Artur 
Azevedo com essa magistral temporada prestou relevante serviço 
a S. João del-Rei (GUERRA, s.d., v.9, p.32).

O fragmento acima diz que a excursão do Clube exaltou a cidade de São 

João del-Rei. Os amadores teatrais foram a Bom Sucesso, Oliveira, Itapecerica, 

Carmo da Mata, Divinópolis, Campo Belo, Cristais, Boa Esperança, Três Pontas e 
62 O nome do jornal e a data foram escritos a caneta.
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Lavras. A intelectualidade da época ligava o teatro amador às idéias de cultura e 

civilização. Portanto, exaltando a cultura e a tradição de São João del-Rei, através 

da arte e da música,  e mostrando as possibilidades futuras da cidade, através da 

economia e da educação, os amadores prestavam um importante serviço à terra 

natal.  Divulgavam e confirmavam o alto  grau de civilização da população são-

joanense  e,  conseqüentemente,  deles  também.  Com  os  dizeres  acima, 

percebemos que era importante valorizar, respeitar e preservar o passado, mas, 

sem deixar de pensar no futuro.

Antônio Guerra e outros membros do Clube Teatral Artur Azevedo faziam 

questão de manter a população de São João del-Rei informada sobre as turnês do 

Clube. Enviavam telegramas aos amigos que tinham ficado na terra natal, pedindo 

que  divulgassem nos  jornais  locais  o  quão alto  o  nome de  São João del-Rei 

estava sendo elevado nas cidades por eles visitadas.  O telegrama de Antônio 

Guerra e José Carlos das Neves confirma tal fato, com os dizeres: “RECEPÇÃO 

ENCANTADORA.  -Na  estréia  o  Teatro  esteve  superlotado.  Completo  êxito  da  

finalidade  artística  e  a  colônia  são-joanense  exulta  de  satisfação.  Pedimos  

transmitir  a  notícia  aos  jornais.  –  Antônio  Guerra  e  José  Carlos  das  Neves”  

(GUERRA,  s.d.,  v.7,  p.101).  Esse  telegrama  foi  publicado  no  jornal  Diário  do 

Comércio, em 16-9-94263, coluna Clube Artur Azevedo, Em Formiga, sem autor. 

A imagem do ator amador era vinculada à terra natal. Os amadores teatrais 

representavam o  povo  são-joanense,  portanto,  as  homenagens  prestadas  aos 

atores do Artur Azevedo se estendiam à população de São João del-Rei. Então, a 

sociedade  são-joanense  precisava  saber  o  quanto  sua  cidade  estava  sendo 

propagada  e  enaltecida  com  as  turnês  dos  amadores  teatrais,  pois,  assim, 

acreditamos que valorizariam e respeitariam ainda mais a arte cênica, auxiliando e 

incentivando o teatro amador local.

Os amadores teatrais não enalteciam a terra natal apenas nas cidades por 

onde passavam. Através das revistas, os escritores são-joanenses, como Antônio 

Guerra e Alberto  Nogueira  na peça  Terra das Maravilhas  (1939),  falavam das 

belezas e tradições de São João del-Rei. O enredo da peça, escrita por Guerra e 

63 O nome e a data do jornal foram escritos a caneta.
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Nogueira,  mostra  São  João  del-Rei  ao  deus  Baco,  através  de  Pinguinha,  um 

emissário são-joanense dos escritores da revista, que foi ao reino do deus grego 

pedir auxílio para os escritores terminarem a revista. O personagem Pinguinha fala 

a Baco sobre o Padre João do Sacramento, que construiu o abrigo de menores - 

Instituto  Padre  Machado  -,  a  canção  regional  do  maestro  Guaraná,  a  Escola 

Normal, o Ginásio Santo Antônio, o 11º Batalhão de Infantaria, os clubes Atletic e 

Minas,  as  lavadeiras,  enfim,  os  personagens vão  conversando e  as  alegorias, 

através de músicas, vão representando o que São João del-Rei tem de bom. Em 

uma das falas do deus grego, transcrita abaixo, percebemos que Baco reconhece 

o valor, a importância e a tradição da cidade visitada. 

Cidade da Fé e da Pátria, S.João del-Rei é a gloriosa catedral do 
Brasil. O que mais nos encanta no seio desta terra é o espírito de 
brasilidade que aqui  vira (sic).  Maior  do que a beleza das suas 
igrejas,  epopéias  de  pedra,  buriladas  de  ouro,  é  por  certo  o 
inesgotável filão de ouro de suas tradições (p.10).   

O teatro amador valorizava e divulgava as qualidades da terra natal.  De 

acordo com os recortes acima, percebemos que o ator amador, representando a 

cidade  natal,  simbolizava  o  elevado  padrão  de  cultura  e  civilização  de  seus 

conterrâneos e tinha como ideal de vida o amor e a luta pela arte cênica. O ator 

amador tinha um espírito de luta, buscava vencer os obstáculos, até mesmo os 

que pareciam impossíveis,  por amor ao teatro.  Se necessário, combatia o que 

prejudicava as noites de espetáculo e utilizava o que preciso fosse em prol da arte 

cênica. 

Mas nem todos os amadores teatrais, como Antônio Guerra, lutaram pelo 

teatro até o fim de seus dias. No trecho do jornal  Diário do Comércio, de 2 de 

novembro de 1984, Coluna Alberto Nogueira, o redator, Agostinho Azevedo, fala 

da morte do amador teatral Alberto Nogueira, evidenciando que alguns amadores, 

quando  mais  velhos,  acabavam  abandonando  o  teatro,  pois  não  podiam 

desempenhar os papéis habituais e não admitiam as funções secundárias.
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Galã enfurecido de outras eras, Alberto Nogueira, envelhecido não 
cabia mais dentro dos papéis do jovem sedutor e ia recuando, com 
os anos às figuras subalternas da cena.
Para o amador de teatro, que apurava o gesto e a fala era odioso 
que aos mais moços – e só porque eram mais moços – fizessem 
os ensaiadores caber o “motivo” das grandes peças, o sujeito que 
arrebata a platéia, que ama, que é amado, que joga os grandes 
diálogos (GUERRA, s.d., v.8, p. 35).

Através do fragmento acima, percebemos que os papéis secundários de 

uma encenação ficavam a cargo dos atores amadores mais velhos, os amadores 

mais  jovens  faziam  os  papéis  principais.  Alberto  Nogueira,  diferentemente  de 

Antônio Guerra, preferiu abandonar o palco a desempenhar os papéis que não 

apuravam  a  fala  e  o  gesto,  ou  seja,  que  pouco  acrescentavam  para  o 

aprimoramento do ator.

A atitude de Alberto Nogueira não era freqüente no teatro amador, pois em 

um outro  recorte,  do  jornal  O Rio,  28-12-4464,  coluna  intitulada  Teatro,   Uma 

tradição de S. João del-Rei, escrita por Renato Vieira de Melo, percebemos que a 

vantagem  do  teatro  amador  sobre  o  profissional  era,  exatamente,  a  idade. 

Segundo o escritor, as moças “abandonam o palco” quando se casam; os homens 

permanecem fiéis. E só a doença e a idade é que os levam a desistir. Está aí uma  

vantagem do teatro amador sobre o profissional (GUERRA, s.d. v.7, p.196).

Renato  Vieira  de  Melo  afirma  que  não  era  freqüente  a  presença  de 

mulheres casadas nos clubes de amadores, pois as moças abandonavam o palco 

com  o  matrimônio.  Já  os  homens  eram  fiéis,  ou  seja,  o  casamento  não  era 

problema para os atores amadores e eles só deixavam os clubes por doença ou 

idade. Com a fala está aí uma vantagem do teatro amador sobre o profissional, o 

redator nos leva a entender que a idade era um problema para o ator que atuava 

no teatro profissional e não no teatro amador, tanto que Guerra, mesmo em idade 

avançada, trabalhava no teatro.

Antônio  Guerra  agiu  diferente  do  companheiro  e  fundador  do  Clube 

Dramático 15 de Novembro, Alberto Nogueira. Mesmo não podendo ser o galã da 

peça, o importante para Guerra era trabalhar com o teatro: ensaiador, ponto, ator, 

escritor de peças teatrais, qualquer função, desde que ligada à arte cênica, valia a 
64 O nome e a data do jornal foram escritos a caneta.
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pena.  No  recorte  de  jornal  Diário  da  Tarde,  Belo  Horizonte,  13-9-4865,  coluna 

Clube Teatral  “Artur  Azevedo”,  verificamos que o  lema do Clube Teatral  Artur 

Azevedo era:

Cada  teatro  de  amador  é  uma  escola  improvisada  de  cultura, 
permitindo que se formem em cada um de seus elementos todas 
as personalidades do teatro: autor, ator, diretor, cenógrafo, crítico 
e a mais  importante de todas:  espectador  (GUERRA,  s.d.,  v.  8 
p.22).

Acreditamos que a citação acima seja de Antônio Guerra, pois, em 1948, 

Guerra era o presidente do Clube e, portanto, falava em nome dos membros do 

Artur  Azevedo.  Segundo  Antônio  Guerra,  o  teatro  amador  era  uma  escola 

improvisada, onde o amador aprendia a fazer de tudo um pouco. Guerra amava 

tanto o teatro que não bastava só atuar,  dirigir,  ou escrever peças. Ele queria 

entender e fazer várias coisas no teatro. O amador defendia a idéia de que todos 

os membros dos clubes de amadores deviam ser capazes de desempenhar várias 

funções teatrais. A fala do amador retoma as idéias discutidas no capítulo anterior, 

ou  seja,  como  os  amadores  não  contavam  com  a  ajuda  de  pessoas 

especializadas, eram eles mesmos que precisavam fazer de tudo um pouco para 

que  as  peças  fossem encenadas.  Ele  finaliza  dizendo  que  a  mais  importante 

função  dos  membros  dos  clubes  de  teatro  amador  era  a  de  ser  espectador, 

acreditando  que,  pensando  como espectador,  o  ator  saberia  como capturar  o 

público  para  as  noites  teatrais. Ao  falar  do  espectador,  o  amador  focaliza  o 

momento da encenação, pois só há platéia na hora em que a peça está sendo 

apresentada, na hora em que o texto deixa de ser papel e ganha vida, não só na 

fala  e  nos  gestos  do  personagem,  mas,  principalmente,  na  imaginação  do 

espectador.  Antônio  Guerra,  ao  mencionar  a  importância  de  ser  espectador, 

remete-nos à hora do espetáculo, ao momento do sonho, do brilho, da emoção e 

da constatação de que todos os esforços valeram a pena, já que casa lotada, a 

valorização do teatro pelo público com a presença, era o objetivo maior do teatro 

amador. Os aplausos dos espectadores eram a justificativa do teatro amador, o 

65 O nome do jornal, a data e o nome da cidade foram escritos a caneta.
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maior prazer é as palmas estridentes de um público numeroso, o maior desgosto  

é ser pateado (GUERRA, s.d., v.1, p.67)66. 

66 Jornal do Clube Dramático Artur Azevedo, de 28 de agosto de 1915, coluna O ator, assinada por 
T.B.
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GUERRA VELHO DE GUERRA
Esteve em nossa redação, cá na Secretaria Geral da PMD, o velho 
guerreiro  do  teatro  em  S.  João  del-Rei,  o  sr.  Antônio  Guerra. 
Artista, animador, diretor, criou teatro em Divinópolis, no passado, 
e  sempre  em  S.  João  del-Rei.  Dos  88  anos  de  sua  vida  útil, 
gloriosa mesmo, mais de 60 anos foram consagrados a Talma.
Antônio Guerra está lúcido, está forte, está são, está jovem. Sua 
visita nos trouxe alegria e esperança de alcançá-lo, na idade ao 
menos, com a alma limpa, o coração sem jaça e, ainda, a cabeça 
povoada de sonhos.
Divinópolis,  por nosso intermédio, abraça o Guerra, Guerra-Arte, 
Guerra-Teatro, Guerra-Garra, Guerra amigo (GUERRA, s.d., v. 11, 
p.13).

A  citação  acima  tem  como  objetivo  condensar  algumas  passagens 

importantes da vida de Antônio Guerra que buscamos delinear ao longo desta 

dissertação. Acima do recorte encontramos a anotação Participação Jornal 54 da 

pref. De Divinópolis, coluna intitulada  Visita, sem autor. É importante mencionar 

que as anotações foram escritas a caneta e a letra, provavelmente de Antônio 

Guerra, está muita trêmula, caracterizando a idade avançada do amador.

O  título  da  nota  GUERRA  VELHO  DE  GUERRA é  muito  sugestivo.  O 

redator, através do sobrenome de Antônio Guerra, leva o leitor a entender que o 

Guerra, do qual estava falando, era um velho amigo, de longa data e de muitas 

lutas. O redator brinca com o sobrenome Guerra, associando-o à palavra guerra, 

batalha, sugerindo uma vida de muitas lutas. 

Logo no princípio da nota é esclarecido que as batalhas foram em defesa 

do teatro  são-joanense. Porém, ao mencionar que no passado Antônio Guerra 

criou o teatro em Divinópolis, o escritor vai mais longe, evidenciando que a luta de 

Guerra não se restringiu apenas ao teatro de sua terra natal, apesar de  sempre 

vinculado a ela, mas ao teatro de um modo geral. Ao final da nota, representando 

o povo divinopolitano, o escritor abraça Guerra, resumindo algumas características 

desse velho guerreiro,  Guerra-Arte, Guerra-Teatro, Guerra-Garra, Guerra amigo. 

O  escritor  dá  novos  nomes  para  Antônio  Guerra,  através  de  substantivos 

compostos formados a partir do sobrenome do amador. Antônio Guerra, aos olhos 

do redator, era o amigo que simbolizava a arte, o teatro e a garra.

 No  início  deste  trabalho,  buscamos  delinear  a  longa  trajetória  da  vida 

teatral de Antônio Guerra, de 1905 a 1985. O fragmento acima comprova que, aos 
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88 anos de idade, ou seja, em 1981, o nome de Antônio Guerra ainda se fazia 

associado ao teatro. Segundo o redator, Guerra dedicou mais de 60 anos de sua 

vida útil ao teatro. Além da longa trajetória teatral, Antônio Guerra desempenhou 

variadas  funções:  ator,  ensaiador,  ponto,  dono  da  companhia,  escritor,  enfim, 

Guerra fez de tudo um pouco no teatro. Portanto, diante da riqueza da vida teatral 

de Antônio Guerra, conhecer um pouco deste homem é conhecer um pouco de um 

período significativo do teatro amador no interior de Minas Gerais, visto através 

dos olhos do ator, do ensaiador, do escritor, enfim, das muitas posições ocupadas 

por Antônio Guerra.

Mais do que ter  vivido praticamente toda sua vida  para o teatro  e  nele 

desempenhado várias funções, Guerra foi um homem preocupado com o tempo, 

com os arquivos, com a memória. Antônio Guerra teve o cuidado de guardar e 

depois colar vários recortes que contam sobre sua trajetória teatral. E graças a 

essa preocupação conhecemos um pouco mais da história do teatro amador na 

época em que Guerra mais atuou nos palcos do interior  de Minas Gerais.  Ao 

materializar as suas histórias, colá-las em álbuns grandes e de capa resistente, 

Guerra possibilitou-nos lê-las num tempo futuro ao tempo dele,  permitindo-nos 

colaborar, ainda que com um grão de areia, para com a história do teatro amador 

do início do século XX. 

Inicialmente, através da estreita relação da vida de Antônio Guerra com o 

teatro  amador,  buscamos  mostrar  uma  possibilidade  de  leitura  da  história  do 

teatro.  Ao longo do segundo e terceiro  capítulos,  baseando-nos na leitura dos 

recortes dos álbuns de Guerra, buscamos delinear alguns traços do teatro amador 

no interior de Minas Gerais, aproximadamente entre 1905 a 1930. 

Primeiramente, percebemos que os clubes de amadores teatrais dos quais 

Guerra tomou parte tinham a preocupação em fazer um teatro que divulgasse a 

moral e os bons costumes, que fosse educativo, um teatro onde a platéia tivesse 

um comportamento comedido e civilizado. Então, a vida dos membros dos clubes 

não poderia ser diferente daquilo que pregavam, ou seja, os amadores deveriam 

ter  uma  vida  mais  controlada,  pautada  na  moral  e  nos  bons  costumes. 

Conseqüentemente, os artistas teatrais não deveriam levar uma vida como outros 
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artistas ambulantes, cada dia em uma cidade, sem rumo, sem destino, sem um 

lugar  para  retornar.  Assim,  a  maioria  das  apresentações  do  teatro  amador 

acontecia na  terra natal e quando os amadores saíam em turnê, não saíam sem 

um destino certo e um regresso marcado. Em viagem, os amadores tinham um 

endereço fixo e mantinham um vínculo forte com a cidade de origem.  

Essa  postura  educativa,  moralizadora  e  comedida  do  teatro  amador  se 

encaixava no movimento de civilização da população que teve início no século 

XIX. Porém, durante a leitura dos recortes, verificamos que tal  postura não foi 

única  e  constante.  Os  amadores  teatrais  não  apresentaram apenas  peças  de 

caráter educativo e moralizante e também não as restringiram à terra natal. Pelo 

contrário,  muitas  das  apresentações  teatrais  encenadas  por  Guerra  e  seus 

companheiros buscavam o riso e a diversão do público, preocupavam-se com o 

gosto da platéia e não com os ensinamentos a serem passados. E, apesar de a 

maioria das peças terem sido representadas na  cidade natal dos amadores,  o 

Clube Teatral Artur Azevedo viajou por muitas cidades, levou diversas vezes seus 

componentes  a  outras  localidades.  Apresentando  peças  variadas  em  muitos 

locais, os amadores se ausentavam da cidade natal, ficando muitos dias longe dos 

familiares. 

A situação dos amadores teatrais é um tanto quanto curiosa, pois, mesmo 

apresentando peças educativas, mesmo tendo uma residência fixa, não levavam 

uma vida dentro dos moldes considerados adequados para a época. Ao mesmo 

tempo  que  pregavam  e  tentavam  levar  uma  vida  sem muitos  exageros,  mais 

controlada,  não o  conseguiam,  pois,  diferentemente  dos cidadãos  comuns,  os 

amadores  teatrais  eram  artistas  e,  além  do  mais,  artistas  amadores,  o  que 

significava desempenhar várias funções no teatro e ter um outro trabalho que não 

o teatral  para se sustentarem, ou seja,  os amadores teatrais tinham uma vida 

muito movimentada, dentro e fora dos palcos. Mas essa movimentação não era 

tanto  quanto  a  de  outros  artistas,  como  os  ciganos,  ilusionistas  e  artistas 

circenses. Se compararmos os amadores teatrais com outros artistas ambulantes, 

encontraremos  semelhanças,  mas  também  muitas  diferenças.  Os  artistas 

ambulantes,  diferentemente  dos  amadores  teatrais,  percorriam  o  estado 
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desorganizadamente, sem paradeiro, sem destino, sem uma casa para retornar, 

levando uma vida desregrada e sem vínculos com a terra natal. Eram amados e 

esperados  com  grande  entusiasmo  pela  população  das  cidades  por  onde 

passavam, mas despertavam o medo, pois os moradores não os conheciam, não 

sabiam os problemas que a chegada de tais artistas poderia gerar. 

Então,  se  por  um lado os  amadores  teatrais  não percorriam sem rumo 

várias cidades e não eram temidos como os artistas ambulantes, por outro lado 

também não levavam uma vida como a dos cidadãos comuns, quase restrita à 

cidade natal,  aos familiares e amigos.  Essa idéia  de não ser  civilizado e nem 

baderneiro, nem nômade, nem sedentário, ou seja, essa vida ambígua perpassa 

em vários momentos a história dos clubes de teatro amador dos quais Antônio 

Guerra fez parte.

A  partir  do  terceiro  capítulo,  quando  analisamos  um  número  maior  de 

recortes  dos  álbuns  de  Antônio  Guerra,  verificamos  a  freqüência  ainda  maior 

dessa ambigüidade. Quanto às apresentações cênicas, percebemos que muitas 

peças agradavam ao público e à crítica. Os amadores produziam peças com bons 

cenários  e  figurinos,  com  atores  preparados,  interpretando  os  papéis  com 

naturalidade e segurança. Iluminação e som a contento. Ou seja, peças de boa 

qualidade, bem produzidas e ensaiadas faziam parte do repertório dos clubes de 

amadores. 

Porém,  nem  sempre  tudo  saía  bem.  Muitos  críticos  comentavam, 

principalmente sobre o improviso das apresentações teatrais. Algumas vezes era 

a luz que não estava focalizada, ou o som que incomodava a platéia. Outras vezes 

a montagem da peça é que deixava a desejar. Quanto ao guarda-roupa, os clubes 

de amadores teatrais não o possuíam. Também não havia critério na escolha dos 

atores.  Para  os  críticos,  os  atores  confiavam  demasiadamente  no  ponto, 

percebendo-se em alguns casos que o ator não tinha sido colocado previamente 

em contato com o papel a ser desempenhado. 

O que nos parece caracterizar a ambigüidade, quando nos referimos às 

apresentações teatrais, não é o fato de as peças serem boas, ou ruins, mas é 

quanto aos extremos. Os clubes de amadores eram muito elogiados, muitas vezes 
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nada deixando a desejar às companhias da capital,  então,  como entender  em 

outros momentos a falta de preparo e o descuido com as apresentações cênicas?

Um fator relevante que também denota ambigüidade é a relação dos atores 

amadores com os atores profissionais. O teatro profissional não era bem aceito 

não  só  pelos  atores  amadores,  mas  pela  sociedade  da  época.  Considerados 

charlatões, pois trabalhavam por fins lucrativos e pautavam suas  apresentações 

na imoralidade e no riso fácil,  muitos atores profissionais  não eram dignos de 

respeito. Mas é curioso que tal fato não se aplique a todos os atores profissionais, 

pois,  para  os  amadores  teatrais  de  São  João  del-Rei,  Procópio  Ferreira,  ator 

profissional  cômico,  era  educado,  fino  e  respeitado,  era  um  exemplo  a  ser 

seguido. Mais uma vez, o teatro amador assume uma posição ambígua. Alguns 

atores profissionais eram considerados e respeitados, outros não. Essa postura 

dos  membros  do  teatro  amador  quanto  aos  atores  profissionais,  no  início  do 

século, é instigante e abre o leque da pesquisa a outras investigações, pois difere 

da postura cristalizada do teatro amador quanto ao profissional durante o processo 

de modernização do teatro nacional, ou seja, durante a época que investigamos o 

teatro amador não se fez em oposição ao teatro profissional.

Um  outro  momento  que  nos  chamou  atenção  foi  quando  os  atores 

amadores  criticaram e  menosprezaram o  circo  e  principalmente  o  cinema em 

defesa  do  teatro.  Percebendo  que  o  circo  e,  mais  tarde,  o  cinema  estavam 

atrapalhando  as  apresentações  cênicas,  pois  o  público  estava  preferindo  tais 

apresentações às teatrais.  Os atores amadores não mediram esforços e foram 

contra tais artes. As críticas tinham como finalidade evitar que o público deixasse 

de ir aos espetáculos teatrais para assistir a filmes ou a espetáculos circenses. 

Porém, em outras situações, verificamos que foi através do cinema, tão criticado 

anteriormente, que os atores amadores vislumbraram a possibilidade de reerguer 

a arte cênica. Novamente a indefinição dos membros do teatro amador,  nesse 

caso quanto ao cinema, se manifesta,  pois algo que em tempos anteriores foi 

perseguido, em um outro momento foi aceito e passou a se fazer vinculado à arte 

cênica. 
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Pelo teatro amador, era permitido romper com convicções e aceitar coisas 

que em outros momentos foram rejeitadas. Os amadores teatrais não estavam 

preocupados  com  a  coerência  de  suas  atitudes,  com  suas  convicções,  pois 

lutavam por uma causa maior: o teatro. Essa idéia de viver em prol de uma causa 

maior, rompendo barreiras, movido pelo amor, nos remete ao que  Edward Said 

(2005)  chama de “atitude de afeição”, no texto Profissionais e amadores (2005). O 

crítico,  ao  discutir  o  papel  do  intelectual  no  final  do  século  XX,  toca  em três 

questões:  o  profissionalismo,  a  especialização e  o amadorismo.  Tais  questões 

perpassaram esta  pesquisa  e  o esclarecimento  delas  corrobora  especialmente 

para o momento final  do trabalho.  Com as palavras de Said,  talvez possamos 

entender  um  pouco  mais  o  porquê  de  os  amadores  teatrais  terem  tido  um 

comportamento  tão  ambíguo  e  quem  sabe  consigamos  até  responder  a  uma 

pergunta que não se calou durante estes dois anos de pesquisa, o porquê de 

Antônio Guerra não ter se profissionalizado.

Said, ao discutir a influência da profissionalização moderna na atitude do 

intelectual,  diz  que  o  intelectual  não  deve  ter  uma  postura  estritamente 

profissional.  Para  o  crítico,  o  profissional  é  aquele  que se  vende  ao  trabalho, 

ficando,  assim,  impossibilitado  de  transgredir  paradigmas  e  limites.  Tal  fala 

esclarece nossos estudos, pois, como os amadores não eram profissionais, não 

se vendiam ao trabalho, não precisavam se encaixar nos paradigmas e moldes da 

época, eles podiam não só transgredir, como criar o seu próprio estilo de vida. 

Talvez, por isso, não se encaixassem nem nos moldes do sedentarismo, nem nos 

do nomadismo.

Ao falar sobre o intelectual profissional, Said critica a especialização de tais 

intelectuais  por  limitá-los  a  uma  área  estreita  do  conhecimento,  levando-os  à 

perda da visão do todo. Segundo o crítico, a especialização submete o intelectual 

a ordens de outros especialistas, tornando-o sem o sentido de curiosidade e de 

descobrimento.  Talvez  essa  fala  justifique  o  fato  de  Antônio  Guerra  ter 

desempenhado tantas funções teatrais e não ter-se especializado em nenhuma. O 

amador  não  se  contentava  apenas  em desempenhar  bem uma  única  função, 

queria ter uma visão do todo, queria descobrir, inovar, experimentar de tudo um 
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pouco  no  teatro.  Fazendo  suas  próprias  regras,  Guerra  não  recebia  ordens, 

portanto, não se profissionalizava. A descrição feita por Edward Said do intelectual 

profissional se não explica, pelo menos lança possibilidades esclarecedoras para 

entendermos um pouco mais as atitudes do teatro amador e conseqüentemente 

de Antônio Guerra. 

Said acredita em um intelectual que trabalhe movido por uma “atitude de 

afeição”,  um  desejo  de  trabalhar  movido  não  por  proveito  próprio  ou  por 

recompensa,  mas  por  amor  e  por  interesses  mais  amplos,  estabelecendo 

conexões que ultrapassem as barreiras, não se submetendo a ordens superiores. 

Resumindo tal atitude em uma única palavra:  amadorismo.  Ele diz:  literalmente 

uma atividade que é alimentada pela dedicação e afeição, e não pelo lucro e por  

uma especialização egoísta e estreita  (SAID, 2005, p.86). Para Said, a vida do 

intelectual deveria ser movida por um sentimento de amadorismo. A descrição do 

amadorismo  ou  da  “atitude  de  afeição”  feita  por  Said  condensa  muitas   das 

atitudes do teatro  amador que emergiram dos recortes dos álbuns de Antônio 

Guerra. Ser amador não era ser isso ou aquilo, era ser isso e aquilo, era romper 

barreiras, fazendo o que interessava ao teatro amador.

Os  amadores  teatrais  que  pesquisamos  amavam  o  teatro.  A  vida  dos 

membros dos clubes de amadores girava em torno das apresentações teatrais. 

Com garra e paixão, lutavam em defesa da arte cênica, como mencionou o redator 

da coluna GUERRA VELHO DE GUERRA. Como se estivessem em uma batalha, 

lutando pela vida, os amantes do teatro lutavam e defendiam o que lhes importava 

mais do que a própria vida: o teatro. Um recorte de jornal em especial, o penúltimo 

do  último  álbum67,  evidencia  a  grande  paixão  de  Guerra  pelo  teatro. 

Parafraseando Antolim Garcia, ousamos dizer por Antônio Guerra: “Eu morro, mas 

o teatro amador continua”. 

Baixa o pano.

67 O álbum 13 é o álbum referente à época que Antônio Guerra estava fora de São João del-Rei. 
Portanto, de acordo com a ordem cronológica, o álbum mencionado, o 12, é o último.  
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Anexos

Anexo 1

Álbum 1 Capa- Numerada pelo amador. Primeira página: Cartaz  O Rocambole. 
Segunda Página:  Grupo Dramático 15 de Novembro, Foto de Guerra, 
Cartão-Postal do Teatro Municipal de São João del-Rei. Páginas: sem 
pauta. Número de páginas:118. Recortes:1886 a 1921. Última foto: 1924

Álbum 2 Capa- Numerada pelo amador. Verso da  capa: Reminiscência de João 
Caetano.  Primeira  página:  Cartaz:  Cinema  Comércio.Verso  da 
contracapa:  Foto.  Páginas:  com  pauta.  Número  de  páginas:102. 
Recortes: 1921 a 1922.

Álbum 3 Sem capa e sem número. Numerado por nós. Primeira página: Foto de 
Guerra, Centro Teatral Brasileiro, Cartão-Postal do Teatro Municipal de 
Belo  Horizonte.  Verso  da  contracapa:  Carta.  Páginas:  com  pauta. 
Número de páginas:102. Recortes: 1922 a 1929.

Álbum 4 Capa- Numerada pelo amador. Primeira página: Foto do Artur Azevedo 
com pequena  biografia.  Verso  da  contracapa:  Pedaço  de  um cartaz. 
Páginas: com pauta. Número de páginas:38. Recortes: 1929 a 1930.

Álbum 5 Capa- Numerada por nós. Primeira página: Cartaz com foto do rosto de 
Antônio Guerra, como álbum 1.  Peça a Viúva Alegre. Teatro Municipal 
25  de  novembro  de  1932.  Dizeres  do  cartaz:  Festa  de  gala  em 
homenagem  ao  apreciado  amador  ANTÔNIO  GUERRA,  uma  das 
maiores  glórias  do  Teatro  são-joanense,  e  dedicada  ao  povo  desta  
nossa querida São João del-Rei. Páginas: sem pauta, folhas mais duras 
e verdes. Número de páginas:40. Recortes: 1932 a 1933.

Álbum 6 Capa- Numerada pelo amador. Primeira página: Dois selos de diversões 
200 reis, Cartão-Postal do Teatro Municipal de São João del-Rei, Foto 
de Guerra com os dizeres:  Homenagem do Clube Artur Azevedo a um 
dos  seus  mais  dignos  fundadores  e  esforçado  impulsionador  do  seu 
progresso.  Salve,  11-08-934.  Páginas:  com  pauta.  Número  de 
páginas:127. Recortes:1933 a 1938.

Álbum 7 Capa- Numerada pelo amador. Primeira página: Foto de Artur Azevedo. 
Verso da contracapa:  Recorte com a gravura do prédio da Ópera de 
Paris. Páginas: com pauta. Número de páginas:196. Recortes: 1938 a 
1944.

Álbum 8 Capa-  Numerada  pelo  amador.  Verso  da  capa:  Escrito  no  meio  da 
página:  Eduardo  Vieira  (acima  do  nome  parece  que  uma  foto  foi 
arrancada),  abaixo  do  nome  Cartão-Postal  do  Teatro  Della  Scala. 
Primeira página: Foto de Afonso Stuart, ocupando quase toda a página. 
Verso  da  contracapa:  Carta.  Páginas:  com  pauta.  Número  de 
páginas:42. Recortes:1945 a 1949.

Álbum 9 Capa- Numerada pelo amador. Primeira página: Vazia. Segunda Página: 
Vários recibos em nome de Guerra – Sócio Efetivo. Casa dos Artistas - 
Sindicato  dos  Atores  Teatrais,  Cenógrafos  e  Cenotécnicos.  Páginas: 
com pauta. Número de páginas:159. Recortes: 1949 a 1976

Álbum 10 Capa-  Numerada  por  nós.  Primeira  página:  Vazia.  Segunda  Página: 
Recorte  de  jornal.  Páginas:  com  pauta.  Número  de  páginas:39.  Há 
páginas em branco. Recortes: A maioria dos recortes são sem data. Um 
dos primeiros datados é de 1959 e um dos últimos é de 1967.
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Álbum 11 Capa-  Numerada  por  nós.  Primeira  página:  Vazia.  Segunda  Página: 
Recortes  de  jornal.  Páginas:  com  pauta.  Número  de  páginas:14.  Há 
paginas em branco. Recortes: 1975 a1978.

Álbum 12 Capa- Numerada por nós. É a única capa que possui emblema do Clube 
Teatral  Artur  Azevedo.  Com  os  dizeres:  Sede  Própria  –  Edição 
Comemorativa do Cinqüentenário – 1905-1955. Primeira página: Vazia. 
Segunda  Página:  “Segundo  Teatro  de  São  João  del-Rei  1887” 
Concepção  em  Xilogravura  de  Iracema  Joffily. Páginas:  com  pauta. 
Número de páginas:184. Há páginas em branco. Último recorte: 1984. A 
maioria dos recortes são fotografias.

Álbum 13 Capa-  Numerada  por  nós.  Primeira  página:  Clube  Dramático  Artur 
Azevedo, Foto do Artur Azevedo, Cartão-Postal do Teatro Municipal de 
São  João  del-Rei.  Páginas:  sem pauta.  Número  de  páginas:129.  Há 
páginas em branco. Recortes: 1915 a 1929.
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Anexo 2
Recorte do jornal  O Correio 27-4-4468          

Meu caro redator do “DIÁRIO DO COMÉRCIO”.

Na qualidade de diretor artístico do Clube Teatral Artur Azevedo e como tal 

responsável pela escolha das peças no mesmo representadas, sou forçado a lhe 

dirigir a presente carta em resposta ao artigo publicado em o número de 21 do 

concorrente.

Antes  do  mais,  devo  dizer  que  a  representação  da  peça  “Deus  e  a 

Natureza” foi atendendo a uma das muitas sugestões do seu apreciado diário, em 

críticas feitas as peças modernas por nós representadas.

Quanto ao ponto de vista do seu ilustre colaborador Altivo Sete, sobre o 

valor  da  referida  peça,  tenho  a  dizer  que  o  mesmo  é  falho  e  que  ele  está 

completamente errado, primeiro, porque não é um dramalhão como ele o afirmou, 

segundo,   porque  a  mesma  é  das  mais  bonitas  e  bem  escritas  do  Teatro 

Brasileiro, tanto, que é constantemente representada em quase todos os teatros 

do Brasil e, ainda recentemente, no mês de Abril, subiu à cena no Teatro Carlos 

Gomes da Capital  da República,  pela  Companhia Vicente Celestino,  o  mesmo 

acontecendo em Belo Horizonte,  no Teatro Lakmé,  pela  Companhia  Hortência 

Santos, o que tudo comprovo com os reclames juntos, publicados no “O JORNAL” 

do Rio de Janeiro e “Estado de Minas” de Belo Horizonte, tendo ainda a mesma 

peça sido representada em São Paulo,  por esta última companhia e em Porto 

Alegre, pelas Companhias Ribeiro Cancela e Armando Macedo.

O dr. Abadie de Faria Rosa, um dos vultos de maior destaque do Teatro 

Brasileiro e que é grande crítico e autor teatral,  diretor do Serviço Nacional de 

Teatro, do Ministério da Educação e Conselheiro vitalício da Sociedade Brasileira 

de Autores Teatrais, ao escolher o patrono de sua cadeira naquela sociedade, o 

fez na pessoa do ilustre escritor e festejado poeta riograndense ARTUR ROCA, o 

feliz autor da sempre aplaudida peça DEUS E A NATUREZA.

68 O nome e a data do jornal foram escritos a caneta.
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O Clube Artur Azevedo já representou esta peça 16 vezes sempre com 

grande sucesso,  não digo  artístico,  porém,  com sucesso de bilheteria,  pois,  o 

público acorre sempre ao Teatro quando a mesma é anunciada.

Nós do Artur Azevedo, que lutamos com as maiores dificuldades, que nem 

sequer temos um palco para ensaios, e modestamente, vamos sustentando em S. 

João del-Rei, o que em parte alguma do Brasil existe, que é um Clube de teatro 

com 39 anos de vida, já interpretamos todo o gênero de teatro: drama, baixa e alta 

comédia, vaudeville, farsa, revista, opereta, etc., podemos afirmar com precisão 

que o teatro moderno embora seja em nossa opinião o melhor, e ao qual devemos 

dar a nossa preferência, não é o mais lucrativo para os nossos cofres sociais, 

pois, sempre que anunciamos um DRAMALHÃO como seja: Morgadinha, Filha do 

Mar, Duas Órfãs, Causa Célebre, Milagres de S. Antônio,  Mártir  do Calvário e 

outros do mesmo gênero, temos as lotações esgotadas, obtendo resultado em 

contrário, quando apresentamos primores do teatro moderno como sejam: Divino 

Perfume,  A  Felicidade  que  Volta,  Sombra,  A  Vida  tem  3  Andares,  Saudade,  

Pertinho do Céu e outros.

O nosso distinto conterrâneo, naturalmente, prefere as chanchadas, para 

dar gostosas gargalhadas; é um direito que lhe assiste e deve estar de acordo 

com o seu gosto artístico.

O Clube Teatral  Artur Azevedo,  como disse acima, luta sempre com mil 

dificuldades, que só nós conhecemos e quando recebemos uma paga desta, o 

desânimo penetra entre os companheiros e se com aquele artigo quis o imaginoso 

poeta são-joanense Altivo Sete, jogar a pá de cal no nosso Artur Azevedo, teve 

frustrado o seu intento; fatos como este até servem para incentivar aqueles que 

fazem teatro amador com pura arte.

Com os meus agradecimentos pela publicação desta, firmo amigo e leitor 

constante

Antônio Guerra.

S. João del-Rei, 24 de abril de 1944.
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Anexo 3
Recorte - 19/7/3169

Feliz empreendimento

Tendo chegado ao nosso conhecimento que alguns elementos do clube 

“Artur Azevedo” se achavam empenhados na construção de um teatro, e dando-se 

o fato de estar na cidade o apreciado amador Niquinha Guerra, esforçado líder da 

arte  de  Talma  aqui,  achamos  interessante  procurá-lo,  a  fim  de  obtermos 

informações a respeito.

Encontramo-lo  na  agência  “PFAFF”,  em  cujo  escritório  se  prontificou 

amavelmente  a  dar-nos  alguns  esclarecimentos.  E  com  aquela  vivacidade 

entusiástica  que  lhe  é  muito  natural,  quando  se  refere  aos  assuntos  teatrais, 

respondeu-nos:

-Efetivamente  estamos  resolvidos  a  edificar  o  nosso  teatro.  Há  muito 

acalento este sonho e só agora graças à inexcedível operiosidade do presidente 

de meu clube, será transformado em realidade.

Não há no nosso gesto, como infelizmente já assoalham por aí, nenhuma 

hostilidade  ou  represália  do  “Teatro  Municipal”,  de  quem  temos  recebidos  as 

melhores provas de consideração e boa vontade, às vezes até com prejuízos de 

seus interesses. 

Mas,  como  bem se  compreende,  impossível  ser-lhe-ia  ceder-nos  várias 

vezes nas semanas precedentes ao espetáculo, o seu palco para os ensaios que 

se tornam indispensáveis para um bom desempenho. Ora, a falta de ensaio no 

palco da representação, é justamente o maior dos transtornos com que lutam aqui 

os amadores. Daí, -depois de um sacrifício inaudito,- as irreverências dos críticos 

adventícios que não se lembram destas e outras coisas,  quando escrevem as 

suas apreciações...   Mas noto que,  sem querer,  me vou enveredando por  um 

caminho  que  me  levaria  ao  nosso  desempenho  em  “Os  Milagres  de  Santo 

Antônio”...

-Já há algum terreno em vista?

69 Não consta o nome do jornal. A data foi escrita a lápis.
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-Sim, há. E já entramos mesmo em negociações com o seu proprietário. 

Mas, como nada se pode afirmar ainda, por isso que os recursos financeiros não 

estão  bem  assentados,  não  posso,  por  enquanto,  adiantar-lhe  nenhuma 

informação. O que, entretanto, posso garantir-lhe desde já é que o nosso teatro 

será construído em rua principal e que a sua planta não desmerecerá do valor 

arquitetônico dos outros erguidos.

-Qual a importância que esperam gastar nessa construção, e o meio pelo 

qual será realizada?

-O prédio será feito por meio de ações, cujo valor ainda não se estipulou 

porque estamos estudando uma fórmula que torne suave as contribuições a todas 

as  bolsas  são-joanenses,  de  modo  mesmo  a  não  se  provocar  sacrifício  de 

ninguém. Quanto o custo das obras, calcula-se em 50:000$000...

-?!...

-Acha muito? Pois adianto-lhe, sem o mínimo receio de errar, que em se 

tratando de tão relevante empreendimento, que inegavelmente será para cidade 

um novo  passo  na  escada  do  progresso,  nenhum são-joanense  digno  de  tão 

nobilitante nome deixará de contribuir  para a edificação desse prédio.  Aliás,  já 

contamos com dez contos de réis,  subscritos  logo após de ter  se resolvido  a 

construção.  O  presidente  do  clube,  dr.  José  Viegas,  um  dos  espíritos  mais 

largamente  progressistas  da  cidade,  foi  o  primeiro  a  subscrever-se  com  a 

animadora  importância  de  cinco  contos  de  réis,  e  como  sou  o  pai  da  idéia, 

segundei-o com igual importância. Desta soma aos cinqüenta será um pulo fácil 

que se dará sem maiores dificuldades.

-Essa importância será somente angariada aqui?

-Não. Por toda parte onde pulsar um coração são-joanense, faremos chegar 

o nosso apelo, lembrando-lhe a terra natal, porque onde quer que esse coração 

esteja a voz dolente de nossos sinos, a doce poesia de nossa terra, a perspectiva 

de nossas ruas, jamais serão esquecidas... 

E com esta reticência terminou o apreciado amador as informações que 

amavelmente se dignou a dar-nos. Que o seu “sonho” seja em breve realizado 

porque há nele uma nova era para o nosso teatro.
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